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RUSU KARIUOMENE ŽYGIUOJA
GEN. MOTORS STREIKAS BAIGTAS

IRANA
Unija Džiaugiasi Dideliu Laimėjimu; 

175,000 Sugrįš j Darbą po 113 Dienų
DETROIT, kovo 13.—Ge

neral Motors pranešė, kad 
113 dienų ilgio streikas 175,- 
000 CIO-UAW darbininkų 
baigtas susitarimu tarpe 
bendrovės ir unijos.

Unija priėmė GM siūlomą 
18’/2 centų valandai algų 
pakėlimą, sakydama steigia 
masis “išlyginimo fondas” 
pakels tą sumą iki unijos

reikalauto 19‘/ų centų, ir 
džiaugėsi kitais laimėjimais, 
jų tarpe duoklių atskaitymu 
iš darbininkų algų.

Sutartis turi būti užgirta 
unijos lokalų. Unijos vice 
prez. Walter P. Reuther sa
kė jis manąs, kad visi strei- 
keriai iki kitos savaitės pra
džios bus sugrįžę į darbą.

Pasaulis Šiandien Pergyvena
Sunkiausi Tarptautinį Krizį

ant kontinento. Varšuva 
Berlynas, Viena, Budapeš
tas, Belgradas ir Sofia, vi
sos tautos kurios gyvena 
apie šiuos miestus privers
tos pasiduoti Maskvos kon
trolei.

Tik vieni graikai, dėka 
anglų ir amerikiečių gali 
laisvai ir demokratiškai ap
sispręsti. Policinė valdžia 
yra įvesta visose rusų val
domose valstybėse ir nėra 
jokios demokratijos.

10 Jugoslavų Divizijų 
Prie Triesto Vartų 

Trieste padėtis kasdien 
vis darosi rimtesnė, ir kaip 
“Times” praneša, jugosla
vai gali paimti miestą per 
porą vc’andų, nes jie turi 
sutraukę dešimts divizijų ir 
didelį skaičių tankų ir ar
tilerijos.

Demarkacijos linijoje da
bar vyksta didžiausias te
roras, kur jugoslavų bandi-

To negana, Maskva iškvie tai siaučia plėšikaudami ir 
tė į “svečius’’ Persijos prem žudydami. Jei sąjungininkų 
jerą Sultaneh, kad jis pats kariuomenė nebus sutvirtin- 
“maloniai” paprašytų Sta- ta, tai Triesto miestas vie- 
lino palikti raudonarmiečius ną dieną bus komunistų ran- 
Persijoje. Persai dar pasiū- koše. Vyt. Arūnas,
lė pasirašyti draugiškumo
sutartį.

Londone Susirūpinama .
Dėl Turkijos

Dabar, kada Persija pasi
darė Rusijos “protektora
tas,” rimtas pavojus gręsia 
Turkijai, kurios pasienyje 
rusai sutraukė didelius ka
riuomenės būrius..

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

—Tarptautinis krizis nie
kad nebuvo taip sunkus, 
kaip šiandien,—sako Lon
done ir Paryžiuje, stebėda
mi paskutinius įvykius Per
sijoje ir komentuodami Chur 
chillio kalbą.

Rusai Atsisako Apleisti 
Iraną

Dar Maskvoje “Trys Di
dieji” buvo susitarę šiais 
metais kovo 2 d. atitraukti 
iš Persijos savo kariuome
nę, kuri ten buvo reikalinga 
laikyti tik karo metu,

Anglai ir amerikiečiai ati 
traukė, bet rusai paskutiniu 
momentu pareiškė, kad jie 
visai nemano to daryti, ne
žiūrint, kad jie buvo pasira
šę raštišką pasižadėjimą.

Persijos Premjeras Pas 
Staliną

NAUJI LAIKAI JAPONIJO

Prieš karą Japonijoj moteris neturėjo* jokių pilietinių 
teisių. Ji buvo vyro žaislas. Dabar nuotrauka parodo mo
terį policininke Tokyo gatvėje tikrinant dokumentus. Ja
ponijos moterys turi už tai dėkoti Amerikai ir jos da
bartiniam “mikado” gen. MacArthur. (Acme-Draugas)

Trumą n Atitraukė Pauley Nominaciją

Kariai Artinasi Prie Turkijos ir Irako Rūbežių;
Kiti Daliniai Stovi 70 Mylių Nuo Irano Sostinės

MASKVA, kovo 13.—Stalinas šiandien palygino VVinston Churchillį su Hitleriu. 
Spaudos konferencijoje Rusijos diktatorius sakė Churchillio kalba pasakyta Fulton, 
Mo., buvusį “labai pavojinga... pilna melų... šaukianti kar<> prieš sovietų sąjungą.”

Anot Stalino, kur Hitleris kėlė vokiečių pirmenybę, Churchillis kelia angliškai 
kalbančiųjų ta: tų pirmenybę, ir sakė, kad Churchillis ir jo pasekėjai Anglijoje ir 
Amerikoje nori sukurstyti karą prieš Rusiją. Ta proga raudonasis diktatorius įspėjo, 
kad Churchillio planas nepavyks ir tokia militarinė sąjunga būtų kare nugalėta.

Stalinas taip pat sakė “jungtinės tautos nekovojo tam, kad pakeisti vieną ver
giją kita,” ir gynė sovietinius rėžimus rytinėje Europoje kaino “demokratinius.”

TEHRANAS, kovo 13.—Labai patikimi VVASHINGTON, kovo 13. — Raportai
šaltiniai sakė Rusijos kovos kariai žy- apie rusų kariuomenės dalinių žygiavimą į 
giuoja j pietvakarius per šiaurės Iraną, į Iraną dar labiau įtempė Amerikos-Rusijos 
Turkijos ir Irako rubežių pusę, ir sovietų santykius, ir žada būti kritingas išbandy- 
tankai ir šarvuočiai jau įėjo į Karaj, 20 mas UNO galios išlaikyti taiką.
mylių nuo Tehrano.

Raportai iš Azerbaidžiano provincijos
Raportai dar nėra oficialiai užginčyti 

ar patvirtinti, bet U.S. vyriausybė pasiun-
sako naujas rusų raitelių dalinys eina į tė Maskvai notą klausiant ką rusai daro 
Iraną per As.tara miestą Kaspijos pajūry, ir kokiam tikslui.

Atlaikė Pamaldas už 
Kardinolą Airijoje

MULLINGAR, Airija, ko
vo 13.—John Joseph Kardi
nolo Glennon vaikystės drau 
gai atidavė mirusiam kardi
nolui paskutinią pagarbą 

[šiandien iškilmingose ponti- 
Jei santykiai nė kiek ne- j finalinėse mišiose didžioje

VVASHINGTON, kovo 13. 
—Prez. Trumanas šiandien 
atitraukė nominaciją ędwin 
W. Pauley, Californijos alie 
jaus pramonininko, į laivy
no pasekretorius. Preziden
tas padarė tai Pauley’iui 
prašant. Jis sakė Pauley 
gynimas savo “gero vardo” 
buvo “narsus ir įrodantis.”

Pranešimą apie Pauley 
nominacijos atitraukimą pa
darė Senato laivyno reika
lų komiteto pirmininkas 
VValsh, po 30 minučių užda
raus komiteto posėdžio.

I Pagiria Pauley
Tuo pat metu, Walsh da

vė raporteriams pareiškimą, 
kuriuo komitetas “pagiria” 
Pauley už jo “patrijotišką 
žygį prašant Prezidentą ati
traukti jo nominaciją.”

Nei Prezidentas nei Pau
ley asmeniaį neminėjo bu
vusio vidaus reikalų sekr. 
Ickes arba jo liūdymo no
minacijos svarstymo metu. 
Pasėkoj^ Ickes liūdymo, ki
lo didelis politinis ginčas ir 
Ickes atsistatydino iš eina
mų pareigųi

Kariai pilnaį apsišarvavę 
kovai įėjo įi Mianeh, Mara- 
geh ir Miyanduab, netoli 
Irako ir Turkijos rubežių. 
Mianeh, tarpe Tabriz irTeh- 
ran, yra sauskeliais ir gele
žinkeliu sujungtas su rusų 
armijos štabu Kazvine, tuoj 
į šiaurvakarius nuo sosti
nės.

Vartoja U.S. Tankus
Vienas obzervatorius sakė 

jis matęs 14 Amerikos lend- 
lease tankų apie 20 mylių 
nuo Tehrano.

Politiniai obzervatoriai 
spėja, kad dabartinis rusų 
judėjimas gali būti daromas 
tikslu sukurstyti “nerimą 
ir sukilimą” Irano sostinė
je, kurio pasėkoje komunis
tai užkinkytų pro-sovietišką 
rėžimą ant krašto. Prisimin
ta taip pat, kad rusai pra
eitais metais laikė “pokari
nius” manevrus pagal Tur- 
kijos-Irano rubežių.

h—.—..-f Raportai betgi turi pa-
r t 11 iLiif LICI/I AIICČ i T^^t^ikamai svorio, nes issau- JI ALINA J NlI\LAUJl kė oficialų valstybės depar-

IRANO PRAŠYMO kad jie
TEHRANAS, kovo 13. —

Premjeras Qavam es Sulta
neh šiandien pripažino, kad 
jo misija į Maskvą baigėsi 
nepasisekimu. Pirmoje spau 
dos konferencijoje po grįži
mo iš Maskvos, Sultaneh 
pareiškė: “Deja, nepadariau 
sutarties. Derybos su aukš
čiausiais sovietų valdinin
kais liko be rezultatų.”

(London Evening News 1 
raportavo, kad Sultaneh pa
darė du protestus, vieną 
raštu sovietų valdžiai, antrą 
žodžiu pačiam Stalinui, prieš 
rusui kariuomenės užsilikimą 
Irane.)

Trys Vadai Liudijo

Departamento žiniomis, 
“ per praeitą savaitę dau
giau ginkluotų sovietų jėgų 
ir dideli kovų pabūklai juda 
pietuosna” iš Rusijos pa
sienio į Irano sostinės ir va
karinės sienos pusę. Vaka
rinė siena skiria Iraną nuo 
Turkijos ir žibalu turtingo 
Irako.

Žygis Nesuprantamas
Oficialai čia stebisį ir ne

supranta rusų tikslo siun
čiant daugiau kariuomenės į 
kraštą iš kurio pagal su
tartį turėjo iki kovo 2 d. 
visiškai pasitraukti. Spėlio
jama apie tris galimybes: 
(1) bandymą priversti Ira
ną įsteigti pro-rusišką rėži
mą, (2) padaryti spaudimą

už Miliionine Armija į Tjrkiją išgavimu> teritori-Ui i iiiijUHiiię miiiiiju ni koncesijų ir teisių Dar- 
WASHINGTON, kovo_13. danėliuose, ir (3) kad jie 

gal kėsinasi užimti Irako 
Mosul aliejaus laukus.

Valdininkaį čia sako, kad 
jeigu rusai nesušvelnins sa
vo taktikos, visas Irano rei
kalas gali vėl patekti UNO 
apsaugos komisijai, kuris 
sueis New Yorke kovo 25d.

Goering Atpasakojo Hitlerio Iškilimą

pagerės, gali atsitikti, kad 
jie labai pablogės ir tada 
jau nėra ko gero laukti.. 
Atitraukus anglams-prancū- 
zams savo kariuomenę iš 
Sirijos, Turkija būsianti iš 
visų pusių apsupta ir turės 
pasiduoti Rusijos “globon.” 

Nuo Štetino iki Trieste 
Geležinė Uždanga 

Churchillis savo kalboj 
atkreipė sąjungininkų dė
mesį į pavojų, kuris gręsia 
iš sovietų. Komunistų penk
toji kolona įsikūrusi kiek
vienoj šalyj dirba po Mask
vos direktyvomis.

Nuo Stetino iki Trieste 
geležinė uždanga nukrito

Mullingar katedroje, ir ty
liai klūpojo gatvėse kuomet 
palaikai buvo vežami į( Shan- 
non aerodromą iš kur lėk
tuvu bus parvežti į St. Lo- 
uis, manoma ketvirtadienio 
naktį.

Lehman Rezignavo iš
UNRRA Pirmininkystės

VVASHINGTON, kovo 13. 
—Herbert H. Lehman dėl 
nesveikatos atsistatydino iš 
UNRRA generalinio reikalų 
vedėjo pareigų, kuriose jis 
išbuvo nuo pat agentūros 
įkūrimo.

NUERNBERGAS, kovo 13. 
—Herman Goering šiandien 
buvo pirmas kaltinamųjų 
nacių viršininkų liudyti sa
vęs apgynimui.

Susijaudinusiu balsu Goe- 
ringas pasakojo teismui kaip 
jis pirmą kartą sutiko Hit
lerį 1920 metais ir kaip jis 
po to dirbęs drauge su juo 
prieš “Versailles sutarties 
retežius. ” Goeringas sakė 
jis Hitleriui pavedęs savo 
asmenį ir gyvybę.

Goeringas teisino pirmuo
sius SA narius, sakydamas 
jie buvo didžiumoje papras
ti žmonės ir darbininkai, 
kurie už savo ideologijas 
dažnai turėjo nukentėti.

Von Blomberg Mirė
Feldmaršalas VVerner von 

į Blomberg, karo ministeria 
pirmąjam Hitlerio kabinete,

jis laukė pašaukimo liudyti 
Nuernbergo teisme, 
šiandien mirė ligoninėje, kur

Nauji Kaltinimai Dėl
Šnipu Suokalbiavimo
OTTAVVA, Kanada, kovo 

13.—šiandien padaryti nau
ji kaltinimai Mrs. Emma 

(Woikin ir Miss Kathleen 
Mary Willsher, kurios dirb- 

(damos valdiškus darbus da
vinėjo slaptas žinias sveti
mų valstybių agentams ir 
buvo už tai areštuotos.

Originalus kaltinimas sa
kė tos dvi moterys suokal- 
biavo padaryti informacijas 
prieinamas Rusijos agen

tams. Tie kaltinimai dabar 
I labiau susmulkinti.

4 Žuvo Rinkiminėse 
Riaušėse Indijoje

NEW DELHI, kovo 13.—
Žinios iš Cavvnpore šiandien 
sakė keturi asmenys buvo 
užmušti ir suvirs 100 sužei
sta vakar, kuomet rinkimų 
metu provincijoje policija 
šaudė į maištaujančią minią.
Raportuota miestas aptilo 
po riaušių, kurių metu sih- 
po riaušių, kurių metu sik- 
hų maldnamis sudegė ir, 
degta.

Įspėja Algų Kėlimas
Reikš Aukštas Kainas
Valdžios komisijai tiriant 

ginčą tarpe dviejų gelžke- 
liečių unijų ir geležinkelių 
bendrovių, Association of 
American Railroads atsto
vas įspėjo, kad algų pakėli
mas darbininkams reikš,, .
kad turės pakilu kainos už ■ Vėliausių Žinių Santrauka
prekių ir keleivių vežiojimą. , _Buvęs U-S. ambasadorius Rusijai W. A. Harriman
--------------------------------------------- vakar suvirš valandą kalbėjo į Senato užsienio reikalų

KALENDORIUS I komitetą. Tas komiteto posėdis buvo slaptas.
Kovo 14 d ’ Šv Matilda* | —Rusijos spauda pradėĮįo atakuoti “U.S. kapitalistus“

senovės: Kalgaiiis' ir įgauta’, i

—Valstybės sekr. Byrnes, 
karo sekr. Patterson ir gen. 
Eisenhower šiandien įspėjo 
Kongresą, kad šiuose nera
miuose laikuose Amerika tu
ri palaikyti suvirs milijono 
vyrų kariuomenę. Jie patie
kė atstovų militariniai ko
misijai faktus tuo reikalu 
uždaram posėdyje.

Kariuomenė šiandien ra
portavo per penkis mėnesius 
sukėlusi jėgą iš 600,017 sa
vanorių—didžiausią savono- 
rių kariuomenę U.S. istori
joje.

Lewis Nori Ligoninės 
Kasą Angliakasiams

VVASHINGTON, kovo 13. 
— Patiekdamas devynių 
punktų reikalavimą minkš- 

' tos anglies kasyklų savinin-
MASKVA, kovo 13.—U.S. [ kams, John L. Levvis reika

lavo, kad pirmoje vietoje 
būtų įkurta sveikatos ir pa
šalpos kasa jo unijos na
riams.

Savininkai atsakys į uni-

ambasada sakė Rusijos už
sienio komisarijatas prane
šė, kad suareštuota du na
riai gaujos, dalyvavusios 
atakoje ant U.S. vice kon
sulo Wallace kovo 3 d. Wal- jos reikalavimą vėliau šią 
lace buvo lengvai sužeistas, savaitę.

Kovo 15 d.: Šv. Longinas 
ir šv. Zacharijus; senovės: 
Ruklis ir Gydeikė.

ORAS
šilta. Protarpiais lietus.

VVinston Churchill kalbės per radiją penktadienio va
kare (10:30). Spėjama jis tuomet atsakys Stalinui.

—Gary, Indiana transporto darbininkai vakar nubalsa
vo sugrįžti į darbą kol jų ginčas bus arhitruotas.

—Italijos policija patruliuoja Palermo gatvėse, po di
delių karo veteranų ir darbininkų demonstracijų prieš be
darbę ir didelį pragyvenimo pabrangimą..
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laukęs arti SO metų. Po ge- ta A. L. Tarybai.
dulo pamaldų šv. Antano Aukojo po $5.00: A. Lėpa, 

George Welsh, kuris pasakęs bažnyčioj (Šv. Mišias laikė j M. Urbas. $2.00 P. B. Balči-

ryba labai dėkoja visiems Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akią gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
galt suteikti.

37 METU PATYRIMO 
pririnkiim- akinių, kurie (nušalina 

kišą akių (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So.» Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, Clticago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskiun 8:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 lkl 4 pp. Ir 7 lkl 8:10 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THTRAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily «—« F. M.
Saturdays 8 A_ M. to 8 P. M.

atsilankiusiems, aukotojams, 
programos pildytojams ir 
kalbėtojams. A. LėpaIgno Bakšaičio gerą kalbą ir net dėka kan. ’-jeh. ’nn j

į Lipkaus išmokęs keletą žo- juoz^ .
džių lietuviškai. Neb ir s: etimtnutn kun. Petrauskaitė, E. Kaminsky, Į 47

Ignas Baksaitis buvo se- Andrius Magdalena Mar- Sheltrean), po kun. Borei-j E. Jaškauskienė. A. Voskie-! *' rflX
nas Detroito gyventojas. Jis
čia jau buvo. kai Sv. Jur- J™ »g*me<5ia( SLR•* ’ . ,1 T^'A iv Ir- W r»,»>yv,i
gio parapija tvėrėsi. KA nariai ir 265 kp. pirmi-

Nuoširdžiai dėjos prie baž nin^3-. JM aūn“3, EdB;ard

R Bo eišis, kun. konis.
• a- 13 iš Omaha, Po $1.00: J. Oreškienė, P.

šio pamokslo, ne3 velionis nė, Mrs. Radinienė, Knizike-1 Pnma.na L An< 
buvo Šv. Antano dr-ioi nir- vičiero S RuAinalraa K Rn. •'vHlulld *ui! )C

Lima, I erų. — Septynioli-!
buvo Šv. Antano dr-joj pir- vičier.ė, S. Bučinskas, K. Bu
mas narys o Šv. Antano ; činskienė, P. Petrauskas, P.

cnvčin«81qfatvmo bei nalaikv ^rofesij°nala3 boksininkas, ParaP1Joe autrar palaidotas Rakauskas, P. Rauba, U. ką tautų jau yra pasižadėju 
* I jau paliuosuotas iš USA tar- k°vo 4-tą dieną, Švento! Lasco, VI. ” * T ”jau paliuosuotas

į • anQ» cctvpro iv !nybos ir New Yorke turėjo KrYžiaUs kapuose. Pa-, K. Aimanas, K. Morkūnienė, 
Kai vėliau susitvėrė Šv., kumšt Vigas laį. ’įko žmoną Matildą, dūk t:- .Mr. ir Mrs. Varkulis, J. Las-

Antano parapija, _jis_ ir jos Dabai.yrengiasi Uges .is Sofi ją, Dalfiną ir Oną. Į co, A. Juškus, J. Navaraus-
buvo nuoširdus rėmėjas lkl nįam laifctJ. Detroite apsi. sūnų Stasį, žentus Kukutį kas, M. Sedleckienė, J. Tič- 
paskutinių savo dienų. gyventi su žmona ir sūne- ir Cress Šermenys buvo di- kūnas, P. Adomaitis, O. Bar- 

Ig. Baksaitis visą laiką i; „„„ dėlės. Suaukota daug šv. Mi-1 Vainienė, P. Steckis, M. Di-
dirbo Fordo dirbtuvėje. Nie
kados darbo neapleisdavo

liu. Martinaičiai yra ilgame-

Kiela, J. Bardis, į sios dalyvauti Pax Romana 
suvažiavime, kuris čia bus 
ruo kovo 10 iki 19 dienos. 
Delegatų suvažiuos iš: Ar
gentinos, Bolivijos. Kanados, 
Colom bijos, Kosta Rikos, 
Gilės, Ekvadoro, Guatema- 

Panamos. 
Amerikos

šius, O. Krivickienė, J. Dzie- los, Meksikos.ciai “Draugo” skaitytojai ir’811!-
Tik tada pasitraukė nuo dar atnaujino prenumeratą, j žmona, dukterys, že -i ir
bo kai visai negalėjo dirb-I Veronika V.rnackienė, kil ^"““’i/u^Sdėio^ieliūlia. O. Juškienė, M. Pap- 
.. Kadang, prie darbo nuo- nių reikalų rėmėja, veda pla kp""P lauskienė, J. Jusbonis, V.

lat reikėjo stovėti, , koj,’tų alinės bizni adresu 340S STgyXn« dXv^ Petrikonis, j. Maldeikis, O.
,S,mete kuri naskuti- diliams Avė. Atnaujino | MikeUonytt. E. Buėinskie-

rau.,0 Pren~ gįo jr §v. Antano parapijų, n^-
Laidotuvės buvo kovo 4 Į Petras Yaraokas, ilgame-1, ^au8a P™ Šv Antano į Tarno-

d., iš Šv. Antano bažnyčios. - tis Detroito gyventojas, yra SLKKA kp.
Kleb. ,kun. Ig. Boreišis at- jaug pasidarbavęs lietuvių Koresp
laikė šv. Mišias ir pasakė veikime, ypač Šv. Antano ------ --------------

įsimetė liga, kuri paskuti 
nėmis gyvenimo dienomis 
labai jį kankino.

atsisveikinimo pa m o k s 1 ą. draugystėj, atnaujino urenu-•U-.1 £ Atr arriai 
Prie vieno šoninio altoriaus meratą ‘‘Draugo” dėl Lith-I 10 AlgarSlal
laikė š.. Mišias kun. Juo- uanian chb, 4114 W. Ver-I Bingham; N y. _ va
zas Junevičius is Omaha nor Hwy. sario 24 Lietavių syetai.
Nebr. Jis yra senas Baksai- ---------- i . ..

Mykolas Vaišnis, vienas neJ paminėta Vasario 16-ji. 
ūkininkas' žmonių uuvo daug.

dulionis, Mr. ir Mrs. Kampi- 
M. Kuokoliūtė V. Va

šiūnas, H. švareika, J. Vos- 
ka, Kalašinskas, J. Švarei
ka, J Aleksandravičienė, A. 
Palmiskas, Strakolis, M. 
štelmokienė.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
PILDO

INCOME TAKSUS

4148 Archer, Avė.
Tek. — VIRginia 2114

Paragvajaus,
Jung. Valstybių. Urugvajaus, 
Venuezelo3, Ispanijos, Pran
cūzijos ir kitų kraštų.
Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Cicero. Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uu 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.

Tikslu* Tyrimas 
Ortlioptlc Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA.

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

čių šeimos draugas. Prie ki
to altoriaus šv. Mišias laikė brolių Vaišnių,
kitas kunigas, kurio pavar- prie Sytle Road, arti savo PirmininKavo A. Lėpa. 
dės neteko sužinoti. ūkio buvo sunkiai sužeistas. Programą atidarė Amerikos

Ig. Bakšaitis paliko žmo-1 Išbuvus, ligoninėj 12 savai- ■ ir Lietuvos himnais ir vo- 
ną Matildą, tris dukteris — čių, Petras ir Ona Grybai kalę dalį išj.i.dė Šv. Juoza- 
<3nfiia Domicėlė ir Ona du parsivežė pas save, kad tin- ■ po parapijos choras, vado- 
žentus Juozą Kress ir iitą, Ramiau prižiūrėjus. Ligonis j vaujant varg. D. Lasco. So- 
daug giminių bei draugų,. eina geryn. Pilnai pasveikęs; lo P. Jaškaįskaitė, D. Las-

vėl grįš į ūkį, kurį yra pa- co pianu skambino ir dai- ~
GRAŽUS LIETUVIŲ mėgęs. Vaišniai yra “Drau-jnavo polką. Kalbėjo kun. E.
PAPROTYS go ’ skaitytojai. Brolis Vin- Krancevičius, P. B. Balčiko-1 11,11**1,111

Detroito lietuviai palaikomas šią žiemą, orui dažnai1 nis ir svečias iš Brooklyn, | DR. VAITUSH, OPT.
gražų lietuvišką paprotį: I mainantis, nesveikauja. Bev Amerikos red. Antanas 
pasimelsti už mirusį ir jį tyras oras greičiau sveika- V aičiulaitis. Priimta atitin- 
palydėti į amžino atilsio vie- tą sustiprina.
tą. Per tris dienas žmonės _
lankė namus, kur gulėjo a'. a- ISnas Bakšaitis, po .surinkta $67:25. > Binghamto-
a. Bakšaičio palaikai. Lai- ilg°g Figos, artį 3 metų sir- no Lietuvių Taryba aukojo
dotuvių dieną anksti iš ry-.------------------------------------ —-------------------------------- ------
to susirinko į bažnyčią ir1 dS”
paskui palydėjo į kapus.

Ten buvęs

karna rezoliucija.
Aukų Lietuvos reikalams

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Batikos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kai-ulirn — 10 iki 12. 1 iki 5. 7 
iki 9 — fceštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sck- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES 5E6AL
GYDYTOJAS *R CHIRURGAI 

4729 So. Ashland Avė. 
l2-uoa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia kaukite—
Res. Tel.: MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. REPobUo 0064 
Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDsie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 8150 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutarti-

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir šeštąd., pagal sutartį)

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6156 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-8 kasdien 

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Žinių-Žinelės
Dr. Edivard Dranginis ko

vo 4 d. Milwaukee Wis. US♦ »
A universitete baigė medi
cinos mokslą. Į iškilmingą 
diplomo įteikimo aktą buvo 
nuvykusį motina Ona Dran
ginienė, jos sesuo Josephine j 
Sakalauskienė ir sesers Ma-1 
rijonos duktė Sirokiūtė. A- į 
pie naują profesijonalą vė
liau plačiau parašysime.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

akh| Įtempimą, kurie 
prieieetimi galvot skaudėjimo, 

akių aptemimo, nervuo- 
skaudamą akių karštį, ati- 

trumparegyatf ir toliregye- 
Prlrengia teisingai akinius. Vi

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5

Ofiso Tel.: GROvehlll 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
ataitikimuoee egzaminavimas Nuo 2 iki 4 popiet; 7 iki 8 vak.: Ir

m elektra parodančia ma- 
klaidaa. Speciali atyda 

J mokyklos vaikuA
•kye

▼▲LAWI>O*: aoo M ryte Iki ( t. 
mk. Mek mali, patai sutart).

DMgely atsitikimų akys atitaiso
ma* bs akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1873

OUOVOS AKYS ATTTAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami 1 

karo aviacijos skyrius iš prtežas- 
spalvų neregėjimo*— (color

), kreipidtš* wm«a

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlocb 5524 
(ifieną arba Naktį)

Dr. Consfance O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
Valandos : u v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki B vaL vakare.

Esą. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Offloe TeL HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1930

Teisėjas J. P. Uvlck pra 
eitą sekmadienį k a 1 b ė j 
Grand Rapids, Mich., Lietu 
vos nepriklausomybės pami-!
nėjime. Grįžęs džiaugiasi,, 
kad Grand Rapids lietuviai ! 
nuoširdūs, vaišingi. Paren
gime susitikęs seną pažįsta
mą Grand Rapids majorą

AT YDA
Taisome

REFRI6ERAT0RIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVAKANTUOTAS

! SCIENTIFIC 
' REFRIGERATION 
' 6528 S. Ashland Avė.
I
j GRG. 1983 — TRI. 0073

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • •
68(3 W. Cermak Road 

BERWYN, ILLINOIS

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACRIEVVICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.
t*," 1 ■ r;-s-t. ■■ i ■ -■ i, '-=^

Ofiso Tel. — Bervvyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Plrmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

CICERO, ILLINOIS
Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Patark ir padėk kaimynui 
‘‘Draugą’’

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. /Vntradie- 
nlais, ketvirtadieniais ir .šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIU IR l'IUTAIKYMAR AKINIU

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 ĮVEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampan Marabfteld) (kampan North)
YARDS 4499 BgOOLDT 9368

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Mama Tal.t PTTI.I.MAN

Dr. A. Montvid, M.D.
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Rea. Tel.: BRlnswlck 0597

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ" jNuo t ,kl 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
"DRAUGAS” HELP WATTED 
ADVFRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb Ul88-li48»

n EI,P WANTFD — VYRAI

KEIKIA VYRŲ
Patyrimo nereikia. Saldainių dir
bėjų ir padėjėju. Veikli dirbtuvė. 

CRYSTAL I’IIRE GANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

REIKIA
RAKANDŲ

PATAISYTOJŲ
Pastovus darbai, geros darbo są- 
ygos. Atsišaukite.

PRITIKIN FURNITURE CO. 
1008 W. ROOSEVELT RD.

BUSHELMAN - KRAUČIAUS 
REIKIA

Pilnam laikui. Unijos rata. 
Atsišaukite:
NATIONAL

CREDIT CLOTHING CO.
4606 S. Ashland YAR 6660

REIKIA DŽENITORŲ 
IR DŽENITORKŲ

Vai: 5 pp. iki vidurnakčio 5 die
nos j sav. Pastovumas.

VV. H. BARBĖK CO.
3650 S. Homan

T,\F. 0250. — 'MR. JOLIJFFE

REIKIA 
RAKANDŲ 

PATAISYTOJŲ 
Gera mokestis.

I. MACKEVICH b SON 
713 W. 13th. St. CAN. 0411.

HELP AVANTF.D — MOTERYS

MERGINOS
Štai Jums Proga

Specialistės Darbas 
Patogios Aplinkybės 

Malonios Darbininkės

Jūsų darbas
Sėdant prie stainless plieno svars- 
tyklų šalia visiškai švaraus ga- 
bentuvo kuris neša rikiuotas rie
kiąs Armour Star Bakono. Jūs 
sveriate ir sutvarkote paketus kad 
būtų tikro svorio.
Ix*ngva — jai esate atgarsi darbinin
kė. Moki"tis yra perą. Mūsų pagrin
dinė ratą dabar 78c., j vai. Taipgi 
proga užsidirbti virš pagrindinės ra- 
tos.

Ateikite ir pasitarkite.
MOTERŲ DIVISIJA 
SAMDYMO DEPT.

ARMOUR 8š CO.
43rd & PACKF.RS AVĖ.

3 blokai j rytus nuo Ashland arba
“I.” iki Parkers Aią Stoties

Keturių Vyrų
I,AVINTIS KAIPO FI.AT ROOFERS 
Ši yra statybos pramonė ne re- 
konversiia. Sena jstaigta firma 
nuo 1912 m.

Vyrai turinti high school mok
slo arba papratę prie statybos 
darbų. SI.00 j vai. pradedant ir 
greitas algos pakėlimas geriems 
darbininkams iki $1.35 su regulia
rų pakėlimu užsitarnavusiems 
darbininkams. Pramonė dirba 54 
vai. j savaitę.

M. YVALTER
INSULATING ft ROOFING CO. 

3820 W. Ehicago Avė.-------------------------- Į Į t ...

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

i

HELP IVANTF.D — MOTERYS

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland Žinutės

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo šaltų 
užkandžių paruošant pietų laikui.
GERA PRADINE MOKESTIS 

Vai. — 7 ryto iki 3:30 pp. i 
48 Vai. — 6 Dienos j Sav.

Laikas ir pusė virš 40 vai. Pui
kios darbo sąlvgos. Dykai ligoni
nės priežiūra ir gyvybės apdrau- 
da.

320 E. 21ST. ST.
MERGINŲ

Patvrimo nereikia rankomis pa
kuoti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

PAKUOTOJŲ—INSPEKTORIŲ
Prie bonkų produkcijos linijos. 
Naktimis: 4pn. iki 12:30 ryto. 6 
dienos j savaitę.

70c. J VALANDA 
CLOROK CHEMICAL CO. 

5063 S. Merrlmar
PORTSMOUTH 0650

CHENILLE
NOVELTY ĮDIRBIMAS

Patyrimo nereikia, švarūs darbai, 
gera mokestis. 45 vai. į savaitę.
SII.VERMAN NOVELTY MFG. CO. 

3236 W. Amiitage. CAP. 4303

REIKIA - Moters
Abelniems namų darbams ir prie 
paprasto valgių gaminimo. Suau- i 
gusi pora be vaikų. Geros namų 
aplinkybės. Randasi už Chicagos. 
Arti bažnyčių. Gera Mokestis.

PAŠAUKIT — E. S. SERGEANT 
SUPerior 0980

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams, pa- 

j tyrimo nereikia.
PINKERS

DRAPERS
SORTERS

Gera pradinė mokėsis. 35 vai. j sa
vaite.

ATSIŠAUKITE 9-tam AIKŠTE 
JOHARA JR., INC.

325 W. JACKSON BLVD.

BINDERY — MOTERŲ
Su ar be patyrimo. Gera mokestis, 
malonios darbo sąlygos.

THE TENGWALL CO.
500 S. Peoria St.

MERGINU — MOTERŲ 
STORES & SMITH 

MRAPPING MACHINE OPERS 
TAIPGI

COVERING MACHINE 
OPERATORIŲ

Turi būt patyrusios. Gera mokes
tis. Apmokamos atostogos. Pasto
vumas. Laikas ir pusė už viršlai
kį. Pagal dabartinę tvarką, 45 vai. 
mokestis už 471/, vai.

A P E X
PAPER BOX CORP.

2318 S. Western

POWER MACHINE 
OPERATORIŲ

Patvrusios abelnai uždirba iki 
$1.25 į vai.
625 N. MILWAUKEE AVĖ. 

TEL. — MONROE 0502

VYRAI IR MOTERYS «.— - - - - --
OPERATORIŲ

Patvrusaų siūti ant vieno šono 
diržus.

PARAMOUNT 
BELT & BUCKLE CO.

_______333 S. Markei St.

Žodis ir akmuo paleisti 
negali būti atšaukti.

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadienį Iki 2-ros valandos po pietų.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

Kovo 10 d., šv. Jurgio 
parapijos salėj buvo kun. B. 
BarČio rodomi paveikslai iš 
šventųjų gyvenimo, kurie 
tikrai buvo verta kiekvie
nam pamatyti. Gaila, kad 
neperdaugiausiai atsilankė 
žmonių.

¥• * *
Šv. Jurgio bažnyčioj iš 

sakyklos buvo visi ragina
mi prie skaitymo ir platini
mo katalikiškos spaudos ir 
literatūros, šių dienų gyve
nimas nėra įmanomas be 
spaudos. Katalikams yra 
šventa pareiga skaityti ka
talikiškus laikraščius. Ypač 
mums, klevelandiečiams: 
‘‘Lietuvių Žinios”, “Drau
gas” ir kit., kuriuos dau
giausiai šios kolonijos lietu
viai skaito.

Tad nuoširdžiai visi kvie
čiami į garbingą talką.

“Lietuvių žinios” parsi
kraustė į nuosavą, namą. Su
praskime šių dienų spaudos 
sunkią padėtį, ir remkime 
ją. Užsimokėkime užvilktas 
prenumeratas, o kurie da.r 
neskaito, lai užsirašo. Su 
pavasariu viskas valoma ir 
puošiama. Papuoškime savo 
namus katalikiškais laikraš
čiais.

HELP UANTFD — MOTERYS

POWER MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Reikia tuojaus.
D. M. KERK MFG.

1954 W. GRADN AVĖ.

Mergina arba moteris namų dar
bams ir gaminti valgius Beverly’- 
je.

TURI MYLĖTI VAIKUČIUS
Savo kambaris ir maudyklė. Turi būt 
švari ir gabi. Priduokit referenccs ir 
kiek patyrimo jei galit ir telefono 
numterą.

RAŠYKIT SKELBIMUI 
#806 S. I.F.AVITT ST.

MERGINI’ — MOTERŲ 
Ženklinimo ir pripildymo darbai. 

2526 W. VAN Bl’REN SEE. 6631

f
INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

J. w. ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai Šv. Jurgio parapijos bažnyčią)

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA

Visus minėtus kat. laik 
raščius galima užsisakyti 
klebonijoj, pas P. A. Šukį 
bei per korespondentus: B. 
Yatskienę, P. Glugodienę ir
M. Drosutį.

* * *
Kazys Degutis, nuo Hunt- 

more gat., skaudžiai skaus
mu kankinamas išvyko į 
Emergency ligoninę gydyto
jų priežiūrai. Linkime greit 
pasveikti.

* * *
Sgt. Vytautas Palub (Pa

lubinskas) ne tik milžinas 
ūgiu, bet ir veikimu. Paliuo- 
suotas iš tarnybos, tuojau 
griebėsi ne tik darbo, bet 

. ir mokslo. Linksma girdėt, 
kad jaunuoliai svajoja apie 
geresnę ateitį.

Kap. kun. K. Petreikio tė
velių namuose šeimyniškos 
vaišės įvyko vas. 24 d. Tar
pe kitų svečių buvo pakvies
ta ir veikėja Mot. Labdary
bės Dr-jos pirm. A. Navic
kienė. Jai įteikta dovanėlė 
išleistuvėms. Ji keletai sa- 

! vaičių atostogų vyksta pas f 
sesutę į Los Angeles. Lai
mingos kloties, Agotėle.

M. D.

Kanados Lietuvių 
Tarybos Sąstatas

New York (LAIC) — Ka
nados lietuviai gražiai ben
dradarbiauja su Amerikos 
Lietuvių Taryba. Gausi jų 
delegacija buvo atvykusi į 
Amerikos Lietuvių Kongre
są Chicagoje. Ši|ūs metais 
įvykusiame Kanados Lietu
vių Tarybos metiniame su
sirinkime Montrealyje tapo 
išrinkta K. L. T. centro val
dyba 1946 metams: pirmi
ninkas A. Navickas (6642 
Third Avė., Rosemount, Mon 
trea.1), vice-pirm. J. Trum-

Lietuvis Tarp 
Raupsuotųjų

New York (LAIC) — Vi
durinės Amerikos valstybė 
Įėję Kolumbijoje gyvena bū
relis lietuvių. Vienas iš jų 
net darbuojasi raupsuotųjų 
sanatorijoje. Neseniai Ko
lumbijoje buvo kunigų į- 
šventintas lietuvis Stanislo
vas Matutis, salezietis.. Jis 
paskirtas darbuotis auklėji
mo įstaigoje

Aprašo Dachau 
Stovyklą

New York (LAIC) — Da
chau laikoma viena iš žiau
riausių nacių stovyklų. Joje 
buvo laikoma ir visa eilė 
lietuvių. Nuo 1942 metų pra 
džios į ją buvo uždarytas 
už patriotinį veikimą lietu
vis kun. Vyt. Piktuna, kurs 
vėliau buvo amerikiečių iš
laisvintas. Savo pergyveni
mus jisai dabar aprašinėja.

Atspėjo ir laimėjo
Hollyvvood, Calif. — Mr. 

and Mrs. Smyth, kurie prieš 
keturis mėnesius užmokėjo 
$50 “premium“ už dvynukų 
apdraudos polisą, sutarda
mi, kad, jei gims dvynukai, 
tai Smyth gaus $1,000 iš 
kompanijos. Atspėjo. Kovo 
6 d. jo žmona tikrai p c gim
dė dvynukus.

pa, sekretorius L. Gudas, 
aekr. pad. J. Gaurys ir ka
sininkas J. Duncikas.

Kanados Lietuvių Tarybos 
Toronto skyriaus vald. 1946 
metams — pirm. J. Yoku- 
bynas, vice-pirm. A. Augu
tis. sekr. M. Dervinis, sekr. 
pad. St. Batkienė, kasinin
kė Z. Užemeckienė.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 VV. Cermak Rd.
• Chicago, III.

5244 W. 25th St
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų IšdirbysCių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 15 namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:
ROCKWEI.Ii 7757 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Po svietą pasidairius
Neseniai buvo “Drauge“ 

įdėtas Vyt. Arūno raštas a- 
pie nazių teismą Nurember- 
ge. Vienoj vietoj pasakyta, 
jog Amerikos technika lei
do, kad kiekvienas pasaky
tas žodis verčiamas tuojau 

' į keturias kalbas ir reikia 
tik pasuktį jungtuką, kad 
girdėtum jums suprantamą 
kalbą.

Kur tik amerikiečiai, ten 
ir moderniausia technika, 
ten pergalė, ten viskas.

Kur, po šimts paibelių, 
Sov. Rusijos technika? Kiek 
mes esame lietuviškų balša- 
vikų gazietose prisiskaitę a- 
pie Sov. Rusiją ir jos sta- 
chanoviškai vykdomą tech
niką. Jei ne amerikiečiai, 
nei Rudenko, kurs sėdi ali- 
antų tribunole nazių karo 
kriminalistams teisti, nesu
prastų, ką amerikietis arba 
anglas kalba.

Ak, beje, Sov. Rusijos 
technika pasiuvo Stalinui u

Income Taksų Sąskaitos
Income Taksų (statai mainosi metas po meto. Ar esate tikri kad jūsų sąskaitų, 
g ein i iftruokuota? Ar Raunate VISAS nuolaidas PIENĄ vertybės numažinimą ir 
už asmenų nuolaidas kurios jums pilnai priklauso? Daugumą taisyklų ir patvar
kymų yra techniškos ir komplikuotos. Ne visi turi ištvermės arba mokslo gilin
tis į smulkmenas kad SI TAUPl’S JUMS PINIGŲ. Kiekvieno taksų sąskaita yra 
skirt ingiu Kam negauti gerinusį patarnavimų?

20 METŲ PATYRIMO TAKSŲ REIKALUOSE
Pirmiau buvęs su Intemal Revenue Dept., ir U. S. Dept. of Commcrce 
Biznio Census. Prieinamos Rūtos.

Pilna atyda jūsų specialėma problemoms Ir viskas laikoma 
konfidencljoj pagal profesinę etiką.

Stephen Teklak and Associates
(Nuo 3 iki 5 ekspertų patarnaus jums greitai - gerai - mandagiai - Ir teisingai).

953 WEST 31st STREET TEL. — YARDS 0312
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vai. vak., Sekmad., pagal sutartj.

...................... . _■.................._ --------------s

EARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III. 

Telefonas — GROvehill 2242

Šią. pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams {atgyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartini savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

niformą, į kurią jis buvo 
įsimovęs Jaltoj konferenci
joj, jau ne toks maišas, kaip 
kad matėme ant pikčerio 
Teherano konferencijoj.

Į Nustebinta motina save 
vaiko melavimu, pasišaukė 
pas save. pasisodino ant ke
lių ir pradėjo pasakoti:

Aną naktį aukštas vyras, 
raudonomis baisiomis aki- 

1 mis ir dviem dideliais ir aš- 
' triais ragais pagrobė mažą 
' vaiką, kuris melavo motinai.
I Tasai vyras vaiką nusinešė 
į Marsą, kur tamsiuose kal
nuose pririšo jį penkiasde- 

' šimčiai metų sunkiam dar
bui...

— Dabar pasakyk man, 
ar daugiau nemeluosi? — 
paklausė motina.

— Ne! — atsakė vaikas. 
— Mama moki geriau me
luoti.

Dvi katės vienam maiše 
neužsikenčia.

RADIO

200 GIRLS
For Our

Production Program 
NO EXPERIENCE NECESSARY

71 CENTS TO START 
76 CENTS AFTER 4 WEEKS 

Automatic Increases
up to

94 CENTS
Steady Positions

MOTOROLA
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

I
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 

2384 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; >7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ....................................................................................... >7.00
Pusei metų ............................................................................... 4.00
Trims mėnesiams .................................................................. 2.00

•Dviem mėnesiams .................................................................. 1.50
Vienam mėnesiui .................................................................... .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams .................................  >6.00
Pusei metų ............................................................................... 3450
Trims mėnesiams .............................   1.75
Dviem mėnesiams ................................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ................................................................... .75

Užsieniuose:
Metams ....................................................................................... >8.00
Pusei metų .................. .. ............................ .  -....................... 4.50
Trims mėnesiams .................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrražlname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paSto Senklų. Redakcija 
pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų praSome rašyti 
trumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

Enbered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, BĮ. 
Under the Act of March 3, 1879.

Didžioji Tarptautinė Krizė
HITLERIŠKA NUOTAIKA MASKVOJE
Šiuo metu Maskva, atrodo, gyvena tokia nuotaika, 

kokia 1939 metais gyveno Berlynas. Jos spauda labai 
karinga, pareiškimai griežti, kalbos tiesiog hitleriškos.

Kaip žinoma, Amerika ir Anglija apipylė Kremlių 
protestų notomis dėl agresinių aktui, tačiau diktato
rius Stalinas į tai dėmesio nekreipia. Vietoje pasitei
sinti, jis puola Ameriką ir Angliją, kad būk tai jos yra 
sulaužusios susitarimus.

Neseniai “išrinkto” aukščiausio sovieto suvažiavime 
Maskvoje pirmasis kalbėtojas Vykov kalbėjo taip lyg 
jis būtų nacių propagandisto Goebelso įpėdininkas. 
Anot jo, Sovietų Rusija šiandien yra išaugusi į didžią
ją pasaulio jėgą. Tarp kitko jis pasakė;

‘‘Mes ne tik turime ginti savo pasisekimus, kurių 
esame pasiekę, bet turime būti pajėgingi ryžtingai ir 
energingai realizuoti šį apsigynimą.”

Šiam imperialistiškam Vykovo pareiškimui “vy
riausio sovieto” atstovai ilgai ir stipriai ploję. Vadi
nas, komisarams patinka diktatūros nusistatymas pa
silaikyti pasigrobtus kraštus ir panaudoti ginklą, jei 
kas kėsintųsi juos išlaisvinti.
NACIŠKI METODAI

Maskvos laikraštis “Izvestija“, sutikdama su dikta
toriaus nusistatymu (kitaip ir negalėtų būti), rašo, 
kad jokia jėga neprivers rusų pasiduoti ir bet koks 
Rusijos bauginimas galįs atvesti pasaulį į pavojingą 
kelią.

Taip kalbėjo 1939 m. Hitleris. Jis tada sakė, kad 
nieks nepajėgs atimti iš Vokietijos tai, ką jis savo 
smurtu, suktybėmis ir gązdiaimais buvo pasigrobęs. 
Bet matėme, kad jis tuo nepasitenkino. Jis užpuolė 
Lenkiją ir su Stalino pagalba ją užgrobė, suskaldė. 
Tai iššaukė antrąjį pasaulio karą.

Nepasitenkina ir Stalinas tuo, ką ligšiol yra prari
jęs. Iš vienos pusės jisai Vykovo lūpomis ir per savo 
laikraščius kalba neatiduosiąs to, ką jau yra pagro
bęs ir išvogęs, o iš kitos pusės rengia raudonarmie
čius naujiems agresijos žygiams.
NAUJASIS SIAUBAS ŽYGIUOJA

Vakar paskelbtomis žiniomis, nuo kojų iki galvos 
apginkluoti raudonarmiečiai žygiuoja per šiaurinį Ira
ną Turkijos ir Iraq sienų link. Ne tik kad neklausoma 
Vašingtono ir Londono prašymo pasitraukti iš Irano 
ir sulyg tarptautinio susitarimo leisti to krašto žmo
nėms gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, bet 
siekiama užimti nauji plotai ir ten taip įsistiprinti, 
kad niekas nebedrįstų rusų bolševikų iš ten išstumti.’ 
Atsižvelgiant į tai, Jungtinių Valstybių vyriausybė pa
siuntė Maskvai ir kitą stiprią notą Irano reikalu. Bet 
šiandieninė Rusija visai nebesiskaito su notomis, taip- 
kaip ji nesiskaito su tarptautinėmis sutartimis. Ji el
giasi lygiai taip, kaip prieš antrąjį; pasaulio karą el
gėsi Berlynas.
BOLŠEVIKAI RENGIASI KARUI •

Tuo būdu diktatorius Stalinas paneigia jungtinių 
tautų organizacijos tikslus atsteigti pasaulyje taiką ir 
visi daviniai rodo, kad jis veda pasaulį į naują karą. 
Dėl to tai raudonoji armija ne tik kad nėra. mažina
ma, bet stiprinama. Visuose rusų bolševikų užgrob
tuose kraštuose eina vyrų ir karo reikmenų mobiliza
cija.

Visi mato, kad šiandien pasaulyje ima siausti nau
jas, baisus komunistinis siaubas. Tuo, be abejojimo, 
yra susirūpinę visi, kurie bent kiek sveikiau galvoja. 
Yra susirūpinęs Londonas ir Vašingtonas.
ŠEN. CONNALLY PRANEŠIMAS

Grįžęs iš jungtinių tautų organizacijos Buvažiavimu 
Londone, senatorius Connally, kuris yra senato už 
slėnių reikalų komisijos pirmininkas, padarė senatui 
pranešimą apie suvažiavimą Londone. Jis iškėlė kele
tą svarbių klausimų, kurie verti dėmesio: taikai pa
laikyti reikalinga gausinga armija; Rusija nori tai
kos ir kooperacija su ja yra galima; “trys didieji” 
turi dažnai susirinkti ir nuodugniai išsikalbėti tarp
tautinės politikos eigos reikalais.

Bet, matyt, šen. Connally nelabai pasitiki Rusija, 
jei proponuoja palaikyti gausingą kariuomenę. Iš to 
išeitų, kad jis nebeturi perdaug pasitikėjimo ir jung
tinių tautų organizacija, kurios taikos darbą taip įžū
liai trukdo Maskva.
AR STALINAS NORI KARO?

Kalbėti apie tai, ar Stalinas nori karo, berods, ne
tenka. Jis taip nenori karo, kaip jo nenorėjo Hitleris 
1939 metais. Hitleris mėgino pavergti Europą “taikio
mis priemonėmis”, be karo. Tokius pat metodus (hit
leriškus) seka ir Stalinas. Karo jis, aišku, .nenori. Kam 
kariauti, jei be karo ligšiol jam sekėsi (kaip Hitleriui 
iki 1939 m.) plėsti savo totalitarinį, komunistinį im
perializmą, pasigrobti daugybę svetimų teritorijų ir 
terorizuoti, persekioti jų gyventojus. Bet kaip ilgai 
Stalinui vyks varyti “taiki” agresija, pasakys neto
lima ateitis.
REIKALINGAS GRIEŽTUMAS

Šen. Connally siūlo dažnus “trijų didžiųjų” suva
žiavimus. Bet praktika parodė, kad tie suvažiavimai, 
buvusieji praeityje, taikos darbo nė kiek nepastūmėjo 
pirmyn. Mat, Stalinas veik visų suvažiavimų nutarimus 
begėdiškai sulaužė. Nėra jokios garantijos, kad ir a- 
teityje kitaip elgsis.

Gražiais žodžiais, glostymais ir pataikavimais ne
buvo galima Hitlerio agresijos sulaikyti ir karo iš
vengti. Taip bus ir su Stalinu. Tik griežta politika, 
tik jėga paremti reikalavimai sustabdyti agresiją ir 
pasitraukti iš užgrobtų teritorijų teprivers Staliną 
skaitytis su notomis; tik griežtas Amerikos ir An
glijos stovėjimas už teisybę ir teisėtumą ir tik vienin
ga jų veikla galės išvengti naujo, baisaus trečiojo pa
saulio karo. " *

★
Neribotas Stalino Apetitas

Maskva panaudoja visokiausias gudrybes (teisingiau 
— suktybes) savo imperialistiniams tikslams siekti.

Prieš kiek laiko Vidurinių Rytų diplomatai statė 
klausimus, kodėl rusai bolševikai kviečia armėnus į 
sovietinę Armėniją. Ligšiol būk tai apie dvidešimts 
penki tūkstančiai armėnų užsiregistravę sovietų kon
sulatuose Lebane ir Sirijoj. Bet kitose vietose, ypač 
Turkijoj, ant tos bolševikų meškerės armėnai nepuola.

Kodėl bolševikai vilioja armėnus pas save? Diplo
matai dvejopai į tą klausimą atsako. Pirma — nišai 
bolševikai siekia sutraukti didesnį armėnų skaičių Tur
kijos pasienin ir naudoti juos propagandai, kad didinti 
sovietų Armėnijos teritoriją Turkijos sąskaiton. Ant
ra — kai jau apie 60,000 žmonių bus sutraukta sovie
tinėm Armenijon, Maskva skelbs, kad ten gyventojai 
nebesutelpa ir dėl to darys spaudimą į Turkiją “už
leisti” jiems daugiau vietos.

Bet ir vienu ir antru atveju yra aišku, kad tai yra 
viena iš priemonių vesti nervų karą prieš Turkiją. Mat, 
Turkija šiandien yra viena iš tų valstybių, kuri labai 
griežtai yra nusistačiusi prieš Sovietų Rusiją, jos san
tvarką ir yra gerai pasiruošusi gintis, jei Stalinas už
simanytų pulti bet kurią Turkijos dalį. Maskvai ypač 
rūpi paveržti iš turkų Dardanelius, kad jų pagalba 
dar sėkmingiau ir dar plačiai galėtų plėsti savo agre
siją.

Diktatoriaus Stalino apetitas yra tiek didelis, kad 
jis viską ir visus nori praryti. Bet ar tik jis neuž- 
springs kada, kaip užspringo jo draugas Hitleris.

★
Parapijos 40 m. Sukaktis

Busimąjį sekmadienį Aušros Vartų parapija Chica- 
goje mini 40 metų įsisteigimo sukaktį. Ta proga ren
giamas bankietas. Reikia manyti, kad kiek parapijie
čiai, tiek buvusieji parapijonai ir visi geri lietuviai 
atvyks į šias reikšmingas vienos iš pirmųjų lietuvių 
parap. Chicagoje sukaktuves.

LRK5A Seimas
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoje seimas bus 

šiemet liepos 15, 16, 17 ir 18 dienomis, Cleveland, Ohio. 
Ši organizacija šiemet mini 60 metų įsisteigimo su
kaktį^ todėl ir jos seimas bus svarbus, sukaktuvinis.

Tarkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas

Kadaise buvo Browderis,
gi dabar jau “supuvo”. A- 
merikos bolševikai savo di- 
dį|jį vadą Browderį neperse
niai išmetė iš Komunistų 
Partijos — lyg nudėvėtą 
kuataplį, lyg supuvusį bu
roką...

Seniau komunistai Earl 
Browderį garbino, į padan
ges kėlė, su didžiausia “tre- 
voga” peticijas rinko ir iš 
kalėjimo ji vadavo, net pa
statė jo kandidatūrą į A- 
merikos prezidentus. O da
bar tie patys komunistai vi
saip niekina, žemina ir ko- 
liojasi ant savo buvusio ‘pre 
zidento’ Browderio.

Statau bolševikams tokį 
klausimą: Kada jūsų galvos 
tararavosi ir kada jūs me
lavote apie Browderį|, ar se
niau, ar dabar? Gal raudom - 
fašistų “učiteliai” Andruliai, 
ar Mizarai galėtų paaiškin
ti?

★ ★ ★
Nema n y k i t e, kad Earl 

Browderig duodasi taip leng 
vai trempiamas Amerikos 
raudonšnipiam8. Visai ne. 
Jis pagrąsino asmeniškai nu 
važiuoti pas patį komunistų 
“tatušką” Staliną ir jam 
viską papasakoti, kad Ame
rikos Komunistų Partija per 
daug “nemandravotų”. Bet 
iki šiolei Browderis pas Sta
liną nenuvažiavo... Turbūt 
audijencija buvo nesuteikta; 
be to, gal ir Amerikos val
džia pasakė Browderiui, kad 
pakol kas Ameriką valdo ne 
Stalinas, o U. S. A. Konsti
tucija... ir kad Amerikos gy
ventojai neturi teisės be A- 
merikos valdžios leidimo į 
svetimą šalį važiuoti; juo 
labiau neturi teisės kreiptis 
ir prašyti parėdymų Ameri
kos vidujiniuose reikaluose 
iš kokio ten užsieninio dik
tatoriaus.

Bet komunistai būdami A- 
merikos priešai, spiauna ant 
Amerikos Konstitucijos. A- 
merikos bolševikai gerbia 
Stalino pypkę labiau, negu 
Amerikos Konstituciją. Ar 
ne taip yra, “tavorščiau” 
Mizarovsky ?

★ ★ ★
Manuilskis net nuilso be- 

sigrumdmas su Bevinu... ir 
Višinskis kaip šutinskis pa- 
švinkino atmosferą UNO 
Konferencijoje. Visų tautų 
delegatai toje konferencijo
je pamatė, kokie “taikos 
balandukai” yra tie Sovie
tai. Taigi balsavimuose UNO 
Konferencijoje Rusija pra
laimėjo visais klausimais. O 
moraliai Sovietai dar labiau 
pralaimėjo.

★ ★ ★
Dar kraujas ir ašaros ne

nudžiūvo iš praeito karo, o 
pasaulis jau vėl nerimsta. 
Ir Rusija, ir Britanija, ir 
Prancūzija šūkauja apie sa
vo “prestyžą”, gina savo 
“prestyią”, grūmoja vi
siems, kurie nepripažįsta jų 
autoriteto ir paneigia jų 
‘ ‘prestyią”.

Tas “prestyžo” klausimas 
reiškia naujo karo klausi
mą. Juk ir Hitleris uždegė 
pasaulinį karą dėl naciškos 
Vokietijos “prestyžo”.

★ ★
Kas, kas, bet Rusija da- 

bgr apie savo “prestyžą”
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Laiko Laiptais
R O MA N A S
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO

(Tęsinys)

— Žinai, Juozuk, rytoj po 
pietų padarykim gegužines.

— Kas rytoj? Sekmadie
nis. Gerai, važiuojam. O 
kur?

— Na, jūs čia, maskvie
čiai, geriau žinot, kur ge
riausia. Aš manau, į Pet
ro vsk o-Rozumovską, — ne
laukdamas atsakymo, pasiū
lė Vytautas.

— Labai gerai. Rudenį ten 
puiku. Tik žinai ką! Tu, ro
dos, pasipažįsti arčiau su 
Zieniūte. Įdomi mergička. 
Atvežk ją. Sako, ji fronte 
turi kokį ten daktarą, bet 
tai niekis; mes jaunesni — 
atmušim. Atveši? — užsi
spyrė Juozukas.■k ■

— Nežinau, ar ji važiuos. 
Ji ne čemodanas ar lazda, 
kurią paėmęs gali atsivežti,
— trumpai atsakė Vytau
tas. Iš jo balso jaučiama, 
kad jis tuo klausimu neno
ri daugiau kalbėtis, kad tas 
daro jam nemalonumą. Ta
čiau iš mandagumo atsakė;

— Gerai, pabandysiu pas
kambinti. Pakviesk didesnę 
kompaniją.

— Drauguži, — galvojo 
sau Vytautas; — šios ge
gužinės tik dėl jos ir ren
giamos.

— Tai rytoj trijomis iš 
valgyklos. Tik jau ten žiū
rėk Zieniūtę! Lik sveikas,
— per savo paprastumą Vy
tauto nesupratęs, pakartojo 
savo prašymą Juozukas.

Pakabinęs triūbelę, Vy
tautas paėmė ją atgal prie 
ausies.

— Marija Kazimirovna, 
Jumi prie telefono! — pra
nešė lakoniškai šeimininkė 
ir vėl uždarė jos kambariu
ko duris.

— Kas čia mane kviestų,
— galvojo skubindama prie 
telefono Marytė: — Bet ar 
ne vistiek kas kviečia, juk 
tikrai ne Jis.

Kaip maloniai nustebo, iš
girdusi jo balsą! Kviečia į 
gegužines. Ji važiuos. Kur

labai smarkiai šūkauja... 
priekabių ieško.

Pasaulio tautos už laisvę 
kovojo, o vergiją gavo. Pa
vergta yra Lietuva, paverg
ta I^ttvija, pavergta Estija, 
pavergta Jugoslavija, pa
vergta Rumunija, pavergta 
Lenkija, pavergta didesnė 
Europos pusė. Kas tas tau
tas pavergė, ar ne Rusija!

Sovietai ruošiasi dar dau
giau tautų pavergti. Sovie
tai ieško priekabių, grūmo
ja, apie savo “prestyžą” ba- 
rabanija. Taip, pavergėja 
Rusija ne taikos nori, bet 
karo nori, vergti ir rubavo- 
ti tautas nori. Bet yra ri
bos visam kairf, yra riba ir 
išsipūtusei pūslei. Pakanka 
ir menkos vinelės, ir men
kos skylelės, kad išsipūtu
si pūslė supliukštų.

★ ★ ★
Narna bolševikai ant ge

nerolo McNarney kam jisai 
priima į U. S. armiją Vo
kietijon pabėgusius lenkus, 
ir jugoslavus, ir čekus, ir 
kitų tautų “fašistus”. Lie
tuviški bolševikai dėlto la
bai nervinas. Oi, dar gali 
būtį visokių “fonių”...

nevažiuos, jei Jis ją kvie
čia!...

Ilga tpji naktis Marytei. 
Kad tik greičiau. Kad tik ar
čiau toji trečia valanda. Ža
dėjo ateiti ją pasiimti... Min
tys lėkė tik prie jo. Kam — 
dėl ko jis ją kvietė?

Nuo to laiko, kai Trakuo
se laively ji jam atsakė, kad 
nebūtų jai gaila, jeigu jį 
Juozanavičius užmuštų, — 
jis niekuomet neparodė jai 
jokio prielankumo. Kam jis 
ją kviečia?

— Taip sau, iš nuobodu
mo — visvien ką pakviesti: 
mane ar k’tą mergaitę, — 
tuoj pati sau trumpai pa
aiškina į visas abejones.

— Naktį Marytė daug gal
vojo. Rūpinosi savo tėvais. 
Kur, kaip jie gyvena? Gal 
daug vargo kenčia jos gera 
motutė? Gal nė gyvos nėra! 
Baisu.

Prisimena ir savo gerą 
draugą — sužadėtinį. Susi
gėdo, kad taip lengvai ir 
greit jį užmiršta. Bet juk 
jis ir pats paskutiniam pa
laiminime sakė: “būk lai
minga”, o laiminga be Vy
tauto ji negali būti... Vėl 
mintys grįžo prie jo. Lyg 
kokiam užburtam rate, vis 
sukosi ir sukosi. Vis apie 
jį. Jau buvo vėlu, kai ji ėmė 
snausti. Gatvėse užgeso elek 
tra. Nutilo Maskva, Tik kur- 
ne-kur koks vėlyvas “paukš
tis” grįžta namo, taukšėda
mas kojomis tuščiose gat
vėse.

Iš ryto rūpestingai susi
tvarkė savo kambarėlį. Ne
turėdama paveikslų, sieną 
papuošė gražiomis atvirutė
mis. Net čemodanus per
tvarkė. Keletą kartų pasi
taisė plaukus. Šiandien čia 
bus Jis! Taip mylimas, taip 
norimas jos svečias. Čia jis 
atsisės ant šitos kėdės. Ji 
sėsis šičia. Štai, namų, bran
giosios tėviškės vaizdeliai. 
Jos ir kitų fotografijos. Ji 
parodys jam...

Anksčiau, negu visuomet, 
nubėgo pietauti.

Dar tik po dviejų, o ji 
jau namie! Dar beveik va
landa laukti. Kaip tai ilgu. 
Daug kartų žiūri į laikrodį.

Be penkiolikos trys. Net 
šiurpas bėga. Kiekvieną mi
nutę gali išgirsti skambutį, 
paskui gerai žinomas jai du
rų girkštelėjimas ir... jis...

Koks jaukus bus tas kam
barys^ jei jis čia bus buvęs!

Jos langas neišeina į gat
vę — ji negali pamatyti jo 
ateinančio. Už tai, sulaikiu
si kvėpavimą, klausosi, tė- 
mija kiekvieną šlamėjimą 
prie durų. Ar tai ne jis jau 
atėjęs. Gal skambutis never
kia? Gal jis negai inteiti. 
Paliko savo duris praviras.

Skambutis. Tai jis. Gys
lose kraujas, rodos, sustin
go. Tai jis atėjo. Jis ją myli. 
Jis tik dirbtinai šalinosi jos. 
Ji puolė į koridorių, kad 
greičiau jį sutiktų. Džiaugs
mingai spindėjo akys. Gra
žus raudonumas nušvietė 
jos veidą.

Deja! Ne jis. Marytės vei-i 
das nuliūdo. Net skausmas. 
Ji pasižiūrėjo į laikrodį. Dar 
kelios minutės ligi trijų! Vėl 
vilties spinduliai nušvietė 
veidą.

(Bus daugiau)

i
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Lietuvių Tremtinių Spauda
Naciškai Vokietijai suby

rėjus, amerikiečių, ir anglų 
globoje atsidūrę lietuviai su
skato rūpintis informacija 
apie pasaulinius įvykius. Na 
ciškoje Vokietijoje objekty
vi informacija buvo neįma
noma. Lietuviams, kurių Vo
kietijoje buvo keli šimtai 
tūkstančių, buvo leidžiamas 
tik vienas provokiškas laik
raštukas “Lietuviai”. Jis 
spausdindavo tik vokiškas 
informacijas apie pasauli
nius, o ypač apie karo įvy
kius. Savaime suprantama, 
kad ji buvo labai šališka ir 
iš jos nebuvo galima susi
daryti tikro vaizdo, kas. pa
saulyje dedasi. Vienas kitas 
lietuvis slapta klausydavo 
Londono radio. Ir ten buvo 
galima pasisemti tikrų in
formacijų, bet Londono ir 
kitų ne vokiškų stočių ra

vis” leidžiamas Doerverden 
(Kreis Verden-Aller). Laik
raštis išeina kas dvi savai-

išleista 8 numeriai. Nuo 8 
nr. jie persiformavo į žur
nalą ‘‘Aidai’’ išeina kiek
vieno mėnesio 15 ir 30 d., 
16 psl. didumo. Jo vieno nu
merio kaina 1 RM. ‘‘Aidų

tęs, kiekvieno mėnesio 1 ir i Dienos Informacija”, skiria-
15 d. Jo kaina 30 Rpf. 1945 
m. lapkričio mėn. 1 d. bu
vo išleistas jo 5-tas nume
ris. Be to buvo išleistos ti-ys 
specialios laidos, skirtos pa
ieškojimams. “Lietuvyje”

ma Muencheno lietuviams ir 
spausdinama rotatoriumi, iš
eina kiekvieną dieną, išsky
rus šventadienius. Jos mė
nesinė prenumeratos kaina 

, su pristatymu 3 RM 50 pf.,
randame informacijų apie, atskiro, numerio kaina 20 
svarbiuosius pasaulinius jrvy Rpf. “Aidai”, kaip ir “Mu
kius, korespondencijų, apie ; sų Kelias” iliustruoti, 
lietuvių gyvenimą Vokieti- 1945 m spaUų mSn g d
joje, vieną kitą publicistinį
straipsnį dienos klausimais, moje Vokietijos zonoje Augs 
eilerasčių. Laikrašti, siek, d6tas leisti ,ietu.
tiek iliustruojamas. ! vių savaitraštjs „žiburiai,.

1945 m. rugsėjo men. 1 d. jo leidėjai ir redaktoriai J 
amerikiečių valdomoje Vo

taip pat amerikiečių valdo-

kietijos dalyje Dillingene,
Vadelys ir J. Vitėnas. Lap 
kričio 24 d. “Žiburių” įš-

prie Dunojaus, lietuvių sto- leistas 8 numeris. Dabar
vykioje pradėtas leisti ne 
perijodinis informacinis lei-

kitų ne vokišku stočių ra- ^įnyS “Mūsų Kelias”. Jį lei 
dio klausymas buvo labai j Lietuvių Sąjungos Dil- 
pavojingas. lingeno skyriaus valdyba

Atėjus amerikiečių ir an- (nuo 4-5 numerių redakcijos 
glų kariams, buvo galima kolektyvas). Vyr. redakto- 
klausytis kokias tik patin- j rius D. Penikas, redaktoriai 
ka stotis (jei tik tatai leis
davo priimtuvo galingumas).
Radio aparatų lietuviai tū
rėjo labai maža, o susido
mėjimas didžiausiais įvy
kiais buvo nepaprastai di
delis. Tad buvo patyrusių ir 
svetimas kalbas mokančių 
radio žinių informacinė tar
nyba išklausoma, tos žinios 
ranka ar mašinėle parašo

Žiburiai’’ leidžiami 8 pus
lapių, nuo lapkričio 17 d. 
su priedu “Skaitymai”, “ži
burių” numerio kaina 80 
Rpf. “Žiburiai’’ spausdina
mi ant iliustracinio popie
riaus ir labai gražiai ilius
truojami. Laikraščio ilius- 

— A. Laikūnas ir A. Mus- Į tracija net pralenkia tekstą, 
teikis. “Mūsų Kelio” išleis- kuris tiek turinio, tiek ko
tą 5 numeriai, kurių pasku
tinis dvigubas. Paskutinia
me numeryje redakcija pa
sisakė, jog “Mūsų Kelias” 
ateityje bus dvisavaitinis.

1945 m. rugsėjo 1 d. ame
rikiečių valdomojoje Vokie
tijos zonoje, Muenchene, iš
leistas lietuvių informacijos

mos ir viešai iškabinamos leidinys “Aidai”. Juos lei
visiems pasiskaityti.

Lietuviams pradėjus bur
tis į stovyklas, atsirado ir 
sieniniai laikraštėliai. Jų ir 
šiandien galima užtikti kiek
vienoje didesnėje lietuvių 
stovykloje. Kąi, kurie sieni
niai laikraščiai gražiai ilius
truojami. šalę sieninių laik
raštėlių ilgainiui ėmė ras
tis šafirografu bei rotato
rium spausdinamu laikraš
čių ir laikraštėlių, kurių 
šiuo metu amerikiečių, an
glų ir prancūzų valdomose 
Vokietijos zonose būtų ga
lima priskaityti ligi kelių 
dešimtų. Pagaliau atsirado 
ir spaustuvėse spausdinamų 
lietuviškų laikraščių.

Pirmasis lietuvių kalba 
spaustuvėje spausdinamas 
laikraštis “Lietuvis” buvo 
išleistas 1945 m. rugpjūčio 
16 d. anglų valdomoje Vo
kietijos zonoje Hassendorf, 
(Kreis Rotenburg į. Hann.). 
šio laikraščio redaktorius ir 
leidėjas Kazys Kemežis, bu
vęs “Spindulio” spaustuvės 
direktorius. Nuo trečio nu
merio, spalių 1 d. “Lietu-

džia spaudos darbuotojų ko
lektyvas. Vyr. redaktorius 
dr. V. Bieliauskas. Ligi šių 
metų lapkričio 15 d. “Aidų”

rektūros atžvilgiu galėtų ir 
turėtų būti žymiai geresnis. 
Jei tatai bus padaryta, tai 
“Žiburiai” bus vienas iš ge
riausių savaitraščių.

Gruodžio mėnesį pasirodė 
dar du spaustuvėje spaus
dinti lietuviški laikraščiai. 
Pirmasis jų — “Naujasis 
Gyvenimas”, skirtas išimti
nai religinės kultūros reika
lams ir leidžiamas lietuvių 
kunigų sąjungos. Išeina Mu
enchene, redaguoja kun. V.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Alijošius Juozas, iš Dum- 
šiškių km., Raseinių vai. ir 
apskr., gyvenęs Kenosha 
mieste.

Antanaitis Pranas, iš Sta- 
liorių km., Lukšių vai., Ša
kių apskr.

Bakaitis Dhnijonas, sūnus 
Dimijono, iš Kidulių vaisė., 
Šakių apskr., gyvenęs New 
Yorke.

Balasevičius Antanas, gy
venęs Brooklyne.

Balasevičiūtė Adelė (se-

Bagdonavičius: laikraštis
žurnalo formato, 16 psl. Pla
tesnei visuomenei “Naujasis 
Gyvenimas” neįdomus, per- 
siauras, tačiau visiškai ati
tinka savo paskirtį, ir užda
vinius.

“Mūsų Viltis”, kiek gali
ma spręsti iš pirmojo jos 
numerio, pasirinkusi ilius
truoto visuomeninio savait
raščio kelią. Laikraštis 16 
psl. duoda daug įdomios me
džiagos iš vidaus ir užsie
nio gyvenimo, talpina straip
snių, primenančių mūsų iš
gyvenimus vokiečių okupa
cijoje, kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose ir kt 
“Musių Viltį” leidžia Fuldos 
lietuviai.

Paskiausiu laiku dar pa
sirodė vienas lietuviškas 
spausdintas laikraštis “Lais
vės Varpas”, leidžiamas an
glų zonoje. Kol kas jis nėra 
pasiekęs amerikiečių zoną, 
todėl ką nors apie jį pasa
kyti bent šiuo metu būtų 
netikslu. C.

šutė vienuolė Rozarita), gyv. 
Čikagoje.

Baližentienė Magdalena 
duktė Juozo, gyv, Brookly
ne.

Baltrūnas Mykolas, sūnus 
Andriaus, gyv. Brooklyne.

Baranauskas Jonas, iš Ži
dikų vai., Mažeikių apskr., 
gyv. Čikagoje.

Bartkus Jokūbas, gyvenąs 
Pittsburghe ar Philadelphi- 
joje.

Barysai, Adomas ir Mi
kas, iš Maksimonių km., 
Merkinės vai., Alytaus ap., 
gyvenę Bostone.

Barysaitė Stasė, iš Mak
simonių km.. Merkinės vai., 
Alytaus ap., gyvenusį Čika
goje.

Beinora ar Beinoras Juo
zas, gyv- Čikagoje.

Berkmanienė - Leniskaitė 
Apoloni(ja, spėjama gyvenan 
ti St. Paul, Minn.

Bertulis Jeronimas, iš 
Skliaustų km., Ylakių vai., 
Mažeikių ap., gyvenęs New 
Yorke.

Biguzas Boleslovas, iš 
i Mackėnų km., Aluntos vai., 
Utenos ap.

Bilevskienė - Vaitkiūtė, iš 
Žuodienų km., Telšių apskr., 
gyv. Bostone.

Bilevskis Leonas, iš Tirk
šlių vai., Mažeikių ap., gyv. 
Čikagoje.

Blinkevičius Kazimieras, 
sūnus Jurgio, iš Pazukų kai
mo, Pušaloto vai., Panevė
žio ap., gyv. Binghamton, N. 
Y.

Budrys Petras, sūnus Ka
rolio, gyv. Čikagoje.

Čepaitis Vincas, iš Šedvy- 
gų km., Jankų vai., šakių 
apskr.

Dausinaitė Rožė, ištekėju

Pamėgtas dirbąs daugiau 
suteikia žmogui laimingu
mo, negu neribotas kiekis 
garbės arba turto.

Vieny Metų Mirties 
Sukaktuvės

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėlius, auksinius ir deinsanti 
oius žiedus, rašomas plunksna*

Ir Įvairius kitu* 
auksinius ir si 
dabriniua daiktu*
ui Jums Priotna- 
man Kalnas I

Be to, turim* 
didelį ir gerą pa 
sirinklma Mūri) 
ališkų lnstrumen 
tų, Muzikos Kny 
gų. Stygų, R* 
kordų ir ritu Mu 
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius b 
laikrodėlius, žiedus. Plunksnas 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKEB 

JEWELRT — MTJSIG

4216 ARCHER AVENUE
Phonef I.AFAYETTE 8611

JONAS MACHULIS

Gyveno 8856 S. I>owe Avė. — Tel. — VIN 4994.
Mirė Kovo 13 d., 1946 m., 11:30 vai., rytę, sulaukęs pu

sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskričio, Salų para

pijos, Jurkupių kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Cecilija (po tėvais Eino- 

aritė); 2 sūnūs Vytautą marčią Helen ir anūkus Bobbie ir Bi- 
llie, Algirdą marčią Jenet ir anūką Johnie ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 brolius Pranciškų ir 
Antaną ir jų šeimas seserį Veroniką Mociūnienę ir jos šeimą.

Priklausė prie Keistučio pašelpos Kliubo, Chicagos Lie
tuvių draugijos ir S. L. A. 251 kuopos.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje — 4348 So. 
Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — Kovo 16 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į Nekalto 

Prasid., Šv. Pan., Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmoną, Sūnai, Broliai, Marčios. Anūkai, ir Visos 
Kitos Giminės.

Laido t., direkt., J. Liulaevičins. Tel. LAF 3572:

A. A.
JUZEFĄ SKRINSKIENft (po tėvais Vaičiuliitė)

Gyveno 26t7 W. 71st St. — Tel. — PROS., 5339.
Mirė Kovo 13 d., 1946 m., 8:50 vai., ryte, sulaukus 27 m. 

amžiaus. Gimus Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Joną; sūnų Jerry ir 

dukterį Jeanne; tėvelius Juozapą ir Jadvigą Vaičiulius; uoš
vius Kazimierą ir Kotriną Skrinskius: ivogerj Pranciškų ir jo 
žmoną Bronislavą; švogerkas Oną Zikienę jos šeimą ir Albiną 
Skrinskaitę; 2 tetas Joaną Rudienę ir jos vyrą Vincentą: Mar
celę Paugienę ir jos vyrą Joną ir jų šeimas 2 dėdes Viktorą 
Urboną ir Benediktą Motuzą ir jų šeimas; ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje. — 6812 
So. Western Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmad. — Kovo 18 d., 1946 ra. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į Gimimo ftv. Pan., Ma
rijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kaatmiero
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Tėvai ir Visos Kitos Giminės.
Laidok, direkt., Antanas Petkus. Tel. GROvehill 0142.

Vieno Mėnesio Mirties 
Sukaktuvės

■į

PETRONĖLE 
BERNOTIENE 

(po tėvais Mockaitė)
Jau sukako vienas mčnesis. 

kai negrai lesti n Ra mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą motinėlę, 
Petronėlę Bernotienę.

Netekome savo mylimos Va
sario 15 d., 1946 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievais su
teikia amžiną atilsį.

Mes. atmindami jos liūdną 
prasišalintmą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias 
Penktai.. Kovo 15 d., 1946 m.. 
Gimimo šv. Pan., Marijos para
pijos bažnyčioje. S:00 vai., -ry
to.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kariu su mumis pasimelsti už 
a. a. Petronėlės sielą.

Nuliūdę: Dukterys, žentai,
Aunkai, Sesers Sūnus. Pussese
rė Ir Visos Kitos Gimines.

Al A
ALBINAS SHURNA
Jau sukako vieni metai, 

kai negailestinga mirtis ats
kyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvelį, Albiną Shur- 
ną, kuris mirė Kovo 15 d.,
1945 m., sulaukęs pusės am
žiaus.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną 
atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną 
nrasišalinima iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) 
Penktadienį Kovo 15 d.,
1946 m. 8:00 vai., ryto, taip
gi laidotuvių dieną Antra
dienį Kovo 19 d., 1946 m., 
6:00 vai., ryto, Nekalto Pra- 
sid,, šv. Pan., Marijos para
pijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Albino 
rfhumo sielą.

Po pamaldų kviečiame vi
sus gimines ir pažistamus į 
namus, 4408 S. CąUfornia 
Avė.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, 
Duktė, Marti, žentas. Anū
kai, Broliai ir Visos Kitos 
Giminės.

• i

STASYS LITWINAS SAKO:

H A D A D Taii Geriausias Laikas Pirkti 
Ur\Dr\l\ — visokios rcbies namams 

REIKMENIS”. --------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insulaotų Plytų Išvaizdos SMtngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnfūio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų

HunKvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallhoard — Ptaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINA8, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEK VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

sios pavardė nežinoma, iš 
Datų inų km., Andriejavo v 
Kretingos apskr.

D.čpetris Juozas, kil. iš 
Daumantų km., Kovarskio v. Į 

Dragūnas Ignasius, iš Tos 
liūno km., Troškūnų valse., 
Panevėžio ap.

Ginotas, gyvenęs Brook- 
lyn, New York.

Gimys Matas, iš Vilkstė-1 
nų km., Kovarsko vai., Uk
mergės ap.

Glaveckienė - Keršy tė Ie
va, gyv- Nashua, N. H.

Grigiūtė Petronė, iš Aukš- 
tadvarės dv., Veisėjų valsč.. j 
Seinų ap.

Grigo Jono, kil. iš Seinų I 
ap., Veisėjų vai., Aukšta- i 

dvarės dv., vaikai.
Gureckas Adomas, sūnus 

Adomo, gimęs Amerikoje, 
gyv. Čikagoje.

Gureckas Juozas, sūnus 
Juozo, gimęs Amerikoje, gy- j 
venęs Čikagoje.

Irevičiūtė, iš Lapkalnių 
km., Liolių vai., Raseinių ap.

Ivan (Ivanauskas) Paal, 
sūnus Mykolo, iš Masališ-

V1SV SPALVŲ

Unitized Platinamų Sienom.*? Foplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

HA NITAS— Klijonkės (Oil Clotli), Vir
tuvėn.8 ir Maudyklėms.

NORMAN
13ERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 2Sth ST.
Near Drake Avė.

Oppesite Lurie Bros. Store 
Lawndale 0104

Mos Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
«rus .Maliavotojus ir Pop eruotojus.

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbės nuo “Nagarskau- 

smų”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HEALTH KESOKT M1NEKAL 

BATH DRUSKĄ
1 maišu kas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite Jos vietinSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo už<takymua su pi- 
■igai.i tiesiog i —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III. 
So uthsaldteėlaJ kreipkitės I VNION 
OBCG CO., 345» Se. Halsted St.

SS

kių km., Merkinės vai., Aly
taus ap., gyvenęs 1771 Ray- 
mon-A Avė., Pasadena, Calif.

Janulis Jonas, gyv. New 
Yorke.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
Nevv York 24, N. Y.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS-
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Wat?rproof Laikrodėlių ir .t L 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VAJLANDO8:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
frCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHi’C 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL1

SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

t
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

<T........................... 1

Income Taksų Patarnavimas
★ ★ ★

Speciališkai Del Biznierių, Namų Savininkų, 
ir Darbininkų. Atsineškite Uždarbio Raštukus.

AUGUST SALDUKAS
* 4038 Archer Avė.. • . Chicago 32, III.

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719
f

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

SUS. Per 16 metų toje pačioje vietoje per ištisus 
metus mes teikiame taksų patarnavimą: asmenims, 
bizniams ir korporacijoms.

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois
J
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OOOOOO LABDARYBE OOOOOO

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR liDININ.

4557 So. VVood Street, Chieago, Illinois

Labdariu Centro Ir 
Kuopu Veikla

Centro valdybos ir kuopų 
veikla buvo gerai atvaizduo
ta išsamiais pranešimais 
Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos susirinkime, įvyku
siame vasario 27 d., Šv. Kry-

’ kas. Raportą patvirtino P. 
Rauskinas.

Šiame susirinkime jau bu
vo iškeltas Kapinių Puoši
mo dienos darbų klausimas. 
B Nenartonis apsiėmė pa
sirūpinti gėlėmis rinkliavai, 

i o S. Cibulskis parūpins mu- 
' zikantus piknikui Vytauto
parke.

Išreikštas pageidavimas

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA.
Town of Lake Žinutės Iš Nekalto Prasid.

Šv. Pranciškaus Rėmėjų 3 GilHnC
;kyr. susirinkime naujų na- vllUUJ
rių prisirašė sekančios: V. ęiir irinkimn 
Bučnienė, U. Panavienė, 0. j
Misevičienė, S. Bartkienė. ! ^.ov° d. Antaninos Lin

Kalbėta apie apskrities ^evičienės namuose įvyko 
/akarą, kuris įvyks baland. į Nekalto Prasidėjimo Seserų 
7 d. parapijos svetainėj. Pa- Gildos susirinkimas, kuria- 
ūdarbuoti apsiėmė: E. Ged- I me apkalbėti galutini prisi

naši rengiamomis pramogo
mis, bet taip pat kreipiasi 
į savo kolonijų draugijas ir 
kviečia jas į viršminėtąjį 
seimą, įteikdami joms laiš- 
kus-kvietimus. Daugelis dr- 
gijų jau išrinko atstovus ir 
paskyrė aukas, tikimės, kad 
ir visos kitos tą patįi pada-

Nuo šio seimo pasisekimo 
priklausys ir Nekalto Pra-1

Sujaudinti Kalba 
Apie Rabėnėlius

Brighton Park. — šv. Vai
do Draugija kovo 10 d. bend
rai ėjo prie šv. Komunijos 
ir po visam susirinko į salę 
pusryčiams. Nors P. Vaiče
kauskas serga jau antras 
mėnuo, bet savo pažadą iš
pildė, t. y. nupirko pusry-

National Society for 
Crippled Children and Adu- 
lts ruošia Velykoms tam tik
rus ženkliukus, kurie bus 
siunčiami žmonėms, kaip kad 
Kalėdų metu siuntinėjami 
ženkleliai kovai su tuberko- 
lozu.

aidėjimo Sv. P Marijos kon-''ius 200 narių. Draugija už 

1 tai viešai jam dėkojo ir za-
vilienė, Šimkienė. Mąslaus- engimai prie seimo, kuris gregacijos astuonių seserų-j ap|ankyti „am-uo-

_ isrtrVr, ko 9C .1 Vienimbll tremtiniu kutina “ apiu-iin.ui iiun.uv

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
kienė Mažeikienė, Vaznienė. j ivyks balandžio 28 d., Auš- 

Nutarta prisidėti pre pro-' Vartų parapijoj (West
gramos knygos. biae).

Skaityta laiškas-kvietimasžiau? parap. salėj. , . „ ,
Po centro pirmininko St.! k““; v«rt^bUk£ ' ’ Nekalt° PraS' S.eselil’ Gil' kėjo kad «soj_ Chicagoj ir

Cibulskio trumpo žodžio, pol ., „nn,lfinje vaisus sene d°3 seimą' Nutarg dalyvau-|ir jos apylinkėse stropiai 
dv. vado kun. A. Unkaus i mS,? ti, aukų paskyrė $3.00; at- rengiamasi

vienuolių tremtinių, kurios ,, , , *
randasi Vokietijoj, likimas. , 4242 So- Maplewood Av.

Po pusryčiui Darius-Girė- 
nas postas įteikė dvi vėlia-

Nek. Pras. Seserų Gildą de- 
Iš kolonijų raportų paaiš-' da visas Pastangas, kad kuo

,, . , _ T lių prieglaudai metu.maldos ir po sek r. Onos Jas-
parienės perskaitymo praė- Į .. .
jusio susirinkimo nutarimų, Į 1-mos Kuopos Veikla
prasidėjo kuopų atstovų ra- Town of Lake _ Labda. ______
P°rtai- rių 1-mos kuopos susirinki- M . qqi„ntrno 91 tun

Antroji kuopa, Roselande, I m ivvkn kovo 10 d Da- Motenl Sąjungos 2 kuo . .
uoliai rengiantis nrie vaka- ! įvyko kovo 10 d Da pog susirinkime, pirm. J. Če- į gas kiekvieną sekmadieni 
uoliai rengiantis prie vaka ; jyvavo valdyba, jos^ tarpe pliene pranešė, kad dar hu-1 iki balandžio 14 dienos.

i tz Beje, po susirinkimo, na
mų šeimininkė, Antanina

stovės: Turskienė, Gedvilie
nė, Ragauskienė. Nutarta 
ruošti arbatėlę pirm. E. Ged
vilienės namuose. Rėmėja

daugiausiai sukelti lėšų šių 
seselių kelionei padengti.

Taigi, kviečiu visas ir vi- 
Kai kuriose kolonijose jau sus Nekalto Prasidėjimo Se-

ivyko parengimai, ir jie bu-' serų Gildos narius ir prie- 
vo sėkmingi; bet dar įvyks
visa eilė įvairių pramogų, 
prasidedant kovo 24 diena 
ir tęsis po dvi-tris pramo-

Kenčiamieji nuo senu, atdari) 
tr skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir. kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet

ro. Pasidžiaugė, kad Petro- vada<? kun K Ba- . . ™ ,
nis pažadėjęs 50 keisų so- rauskas> ir pusėtinas narių ™ a^gų $5’ 8 lš |vy US1° 
dės pavasariniam išvažiavi- būrys Naujų narių prie ku0. vasarų.
mui, gegužinei. pos prirašė pirmininkė E. 

Trečioji kuopa, Cicero, ko- Gedvilienė. Petronėlė Man-
Apskrities susirinkime ap

siėmė dalyvauti P. Turskie- 
! nė ir B. Cicienienė. Sus-mas

Linkevičienė visus susirin
kusius pavaišino, už ką da- 
’vviai jai nuoširdžiai dėko
jo.

Sekantieji susirinkimai, A.
vo 24 d. turėsianti kauliuku zonienė įsirašė amžina nare .
žaidimą, į kurį kviečia vi- ir įmokėjo $50.00. Prisirašė *vyks Clcer03 k°vo 20 d ..
sus. ir P. Juškienė Iš Tėvų Ma- j ai y *S Linkevičienės pakvietimu, į-

šeštoji kuopa, šv. Mykolo njonų Bendradarbių seimo. g Prįįmtas at. vyks 30s namuose, 2535 W.
parap., kiek sąlygos leidžia, i pranešimą padarė kun. Ba- • gtoygg įšrįnktos- p Turs-Į 45th Place, Brighton Parke, 
darbuojasi. Netrukus bažny- rauskas ir V. Maslauskienė. j Martušienė ir B Ištikrųjų, kaip malonu
čioj turės rinkliavą senelių U centro_raportayo C. Knei-; Cicienjenė jr aukų $g „„ pa;

skirta. Sajjungietėprieglaudos statybai.
Aštuntoji kuopa, Brigh

ton Park, balandžio 14 d., 
Vingeliausko salėj, 4500 S. 
Talman Avė., turės kauliu
kų žaidimą, į kurį visus už- 
kviečia.

žienė ir E. Gedvilienė.
Į N. Pr. Šv. P. M. Seserų

Gildos seimą išrinktos atsto 
vėmis E. Gedvilienė, P. Turs 
kienė, S. Šimkienė ir J. Ra
gauskienė. Auka $5.00. Pa
skirta $2.50 į Seserų Pran-

matyti, kad Nekalto Prasi
dėjimo Seserų Gildos narės

22-roji kuopa, Rockford,Skiečių programos knygą.
III., savo raportą prisiuntė 
laišku su $25.00 prieglaudos į 
statybos reikalams.

23-čioJi kuopa, Marąuette 
Park, rengiasi prie vakaro 
su gražiais pamarginimais. 
Parengimas įvyks balandžio 
26 d.
ŪKIO REIKALAI

Antanas Bacevičius, dary
damas pranešimą iš labda
rių ūkio, dėkojo Jonui Bra
zauskui ir Doršai už pagal
bą ūkio darbuose. Taip jau 
dėkojo už aukas gyvuliams 
pirkti, kurias pridavė T. 
Norbutienė ir O. Jasparienė. 
Aukojo šie: J. žiliai, J. Jo
kantas, J. Migon, Eleonora 
Whotes, Ona Norkus, St. 
Balzekas, T. Kluczinski, J. 
Kass, Fairfield Bakery, šir- 
vinskai, J. Brazauskas, J. 
Janušauskienė, Bertha Bag
donas, L. Mažeika, Precin 
Studio, A. Zarumba, Ribins- 
kienė, Roy Sigman, Balsis, 
K. S’monavičienė, B. Cicie
nienė, Kazimieraitienė, Va- 
lauskienė, S. Nevaleika, Gar- 
dauskienė.
KITI REIKALAI

Labd.

ONE COATCOVERS

KU€NAM£L
»»AO« MA»M v » »AV.

NOBRUSHMARKS

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINEJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ
Benjamin Moore 

Maliavos
VISŲ SPALVŲ

SANI—FLAT ------------
INTERIOR GLOSS — 
DULAMEL SEMI-GLOSS —2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS POPIEROS 
Nuo — lSe. ir aukse, už Rolę

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 VVest 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

$2.25 
- 2.69

Draugijai 30 Metų
Brighton Park. — Drau

gystė Nekalto Prasidėjimo 
Š. M. P. šįmet mini 30 me
tų jos gyvavimo sukaktį. Ta 
proga rengia vakarienę su 
programa nedėlioj, kovo 17 
d., 6 vai. vakane, parapijos 
svetainėje. Programą išpil
dys jaunos mergaitės lietu
viškai.

Draugija per 30 metų yra 
pasidarbavusi geriems tiks
lams, kaip tai savo parapi
jai, labdarybei ir vienuoly
nams. Bus duodamos dova
nos narėms, kurios neėmė 
ligos pašalpos per 30 metų'.

Visi atsilankykit. Užtikri
name pilną užganėdinimą.

Komisijp

SENO—..

r!owers

vas mūsų skautams, kurių 
grupę įsteigė Šv. Vardo dr- 
ja. Po susirinkimo pirm. S. 
Pieža kalbėjo apie lietuvius 
pabėgėlius. Išklausius kal
bos J. Simonavičius įpešėtelius padvigubinti veiklą ! . , , , ,

paskutinėmis dienomis, kad Parlnktl aukų pabėgėliams..
atsiektume savo užsibrėžtą 
tikslą. J. K.

Jaunimo savaitė

Sumesta $25.00 ir įteikta J. 
K. Encheriui, kad nupirktų 
labiausiai reikalingų pabė
gėliams daiktų ir jiems pa
siųstų.

A. H. Pritzlaiff, fizinio J-.K- Encheris pranešė, 
mokslo Chieago viešose mo- kad Jau daug drabužių, ava-
kyklose direktorius, paskel
bė gegužės 12-18 dienas

linės ir k. yra pasiųsta ir 
kad dar priimama jo name.

ir nariai ne vien kad rūpi- 1 t. p.

jaunimo savaite, šių metų j 4401 So. Mozart St. 
jaunimo savaitės vyriausias jg g Pįežos kalbos paaiš 
tikslas bus vesti jaunimą ! kėjo, kad lietuviai pabėgę- 
iš karinio į taikos proble-, liaj kai Romoje. ui Pa_
mas. Tuo tikslu salėse, spor- ryžluJe, yra labai dėkingi 
to aikstese bus ruošiamos1 BALp nes pašajpoa
jaunimo darbų parodos, snsilaukia D„
sporto šventes, paskaitos ir

Chieago and 
. . . a Great

JI-

.» i

Bal. Kerėnas

žaizdos pradeda 
niežti tr ekaudė- 
tl — užtapkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
tr niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties polis) tr 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda- 
ras ir skau- i
džlas žali- 

das. Vartokite JJ Irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų ir sutrūkimų 
prašalinimut, Ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms lš lauko pu
sės

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po Sl.OO. 1.75, ir 8.00.

Siųskite Jūsų Ifoney Orderi tie
siog 1: —

LEGULO
1941 No. Pulaski lid. 

Oept. D. Chieago 39, III.

Centro iždininkas kun. A. 
Linkus raportavo, kad ižde 
yra $17,145.51. Netrukus jau 
būsią gautas atlyginimas iš 
apdraidos kompanijos už 
gaisro sunaikintus ūkio tro

PAGELBEKITE IŠTREMTIEMS 
LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ" 
KURIO JIE YRA LABAI PASIILGĘ

Draugo” administracija kasdien gauna laiškų iš pa
bėgusių lietuvių prašant siuntinėti jiems “Draugą”, nes 
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur 

besius ir gyvulius Finansii ' vra daroma kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą 
sekretorė M šrupšienė pa-,aisv^ “Draugo” Administracija jau siunčia nemažą skai- 
tvirtino kad viskas taip v člŲ “DrauK°” lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy- i 
ra, kaip iždininko raportuo- ' m,J PatenWnti deI dide,h> i5,aid*
ta P Kreipiamės j mielus “Draugo” skaitytojus atjausti i

Ūkio revizijos komisijos , X°„',™Uus CSana"8 be.JT***’ "Į ’vetimųj, ir su- į
vardu M. šrupšienė pranešė ' ,J T. “T m .T Pr°K0S

s v. f , , f . ’ skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas ;kad šiuo metu labdariu ū- ..z-* .• j « iz ■ .k • v 4 I Ištremtų lietuvių spaudos fondas is kurio sumų butų i
rp„, gyvena 1 žmogus. Į ga„ma siųsti “Draugą” tiems kurie jo labiausiai reikalin- ;

rys sene įai izsimoka už , gj Jeigu visi “Draugo” skaitytojai nors maža auka prisi- ! 
rnais ą, nieko nemoka. prje §j0 fondo, tai esame tikri kad galėsime patenkin- į

ar minkai esą penki. Da- : f( prašančiųjų norus.
ar turime 9 karves, bulius, Aukas šiam tikslui prašome siųsti “Draugo” Admi- ,
veršiai, 31 kiaulė, 4 žąsis, j nistraeijai. pažymint “Ištremtų lietuvių spaudos Fondui’’!

150 vištų, 14 avilių bičių, 2 2334 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, Illinois.
arkliai, 1 traktorius, 1 tro- DRAUGO” ADMINISTRACIJA

Northern 
Financial 

C

Illinois
Center

hieaga skaitoma kaipo trečias finansinis 
centras pasaulyje.

Debitai reportuojančių bankų siekė 7 5 bilijo
nus dolerių 1945 metuose. Su padėtų pinigų 
skaičius siekant apie 9 bilijonus dolerių, ban- 
kos Chieago įe ir šiaurinėje Illinois yra pasiruo
šusios šiandien atsakomingai išpildyti finansi
nius reikalavimus bile kuros sveikai pamatuo
tos pramonės.

Karo gamyba daug prisidėjo iškėlime finan
sinio svarbumo šio krašto ir pridavė platesni 
pagrindą ateityje plėstis, čionais pati Federali
nė Valdžia investavo virš bilijoną dolerių j 
naujas dirbtuves ir įrengimus — daugiau ne
gu kuriam kitam indiustrialin'am krašte. Dau
guma šių moderniškų, pasekmingų pramonių 
dabar užsiima ir varo taikos-laikų. gamybą.

Nė- karas — nė taika — nepalietė Chicagoje 
ir Šiaurinėje Illinois pramonių išsikėlimą kaip 
buvo patirta kitose šalies dalyse. Persimainant 
j taikos gamybą 93 nuošimtis pramonių reika
lavo tik mažai permainų.

Išdirbėjų ir prekių išdalintoji) reikalams Chi- 
eagos ir šiaurinės Illinois bankos šiandie sutei
kia tradicinj permatynią ir patyrimą kurie bu
vo svarbūs faktoriai išugdyme šio prėkyiios 
centro, šios komercinės ir investment lankos 
organizuotos suteikti kapitalo ir specialių pa
tarnavimų kad atsiekus sveikai pamatuotus fi- 
nanso reikalavimus visų pramonių išsivysian
čių šiame rajone.

Pramonė čionais randa žmonių ir priemonių 
kurie pagelbsti išrišti Jų finansines problemas, 
ar tai reikalas būtų daugiau velkančio kapita
lo. apdraustų fundų, arba pinigų eųuitv per 
pardavimą šėr.ų. Čia randasi centrini ofisai 
daugumos šalyje veikliausių asekurantų ir par- 
pavėjų, apdraustų investmentų. Per šias firmas 
1 945 metuos biznio asekurantas sieke trečdali 
visų korperacinių ir miestų skolų obligacijų vi
sose Suvienytose Valstijose.

Industries locating in this area have these outstanding advantages • Roilroad Center of thp United States • World Airport 
Iniand Woterwoy» • Geographical Center of U. S. Population • Great Financial Center • The "Great Central Market" • Food Producing and 
Procetsing Center • Leader in Iron and Steel Manufacturing • Good Labor Relationt Record • 2,500,000 Kilowottt of Power • Tremendout Cool

Reservet • Abundant Got and Oil • Good Government • Good Living

This is tht stitnth of a stries of advtrtistmtnts on tht industriat, agricuhural and rtiidtnlial advanlagts of Chieago and Northern Illinois.
For mort Information, commanicale with the

TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT 
Marquettt Building—140 South Dearhorn Street, Chieago 3, Illinois—Phone RANdo/ph 1617

COMMONWEALTH EDISON COMPANY • PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 
VVESTERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY e ILLINOIS NORTHERN UTILITIES COMPANY
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Dėmesio Draugijų 
Valdyboms

Vakarinių valstijų katali
kiškų draugijų konferencija 
Chicagoje, susirenka kaip 
tik tuo laiku kuomet mūsų 
tėvynei ir tautai neriama 
ant kaklo mirtina kilpa. O 
tačiau mūsų tėvų šalies Ii- į 
kimas galės būti toks pat Į 
kaip ir kitų pasaulio šalių. 
Demokratijos tiek daug pa
siaukojusios šiame kare, jau 
griežčiau pradeda priešintis 
tiranijai. Kuomet prasidės 
tautų paliuosąvimas, ateis 
eilė ir mūsų tėvų kraštui — 
Lietuvai. Tik mums patiems 
reikia nenustoti vilties į švie 
esnį Lietuvos rytojų.

Konferencijoj pirmoje vie-

Pulk. Dr. A. J. Jovaišas ^X“TO_,igocXų £[Žymūs Šokėjai '
Coy, Wisconsin (1800 lovų), Veloz ir Yolanda, žymūs 
Fort Sheridan, III. (500 lo- šokėjai, kovo mėnesio pra- 
vų), La Garde General Hos- džioje davė šokių koncertą 
pital, New Orleans, (1800 Chicagos Opera House. Pa
lovy). sisekimas buvo didelis, nes

, Opera House buvo visai už-Motalizac,jos periode, po: Ud žiūrttoj Kad , 
Pearl Harbor, dr. Jovaišas daugelis lėjo ti «.
buvo vyriausiu gydytoju kiet jie nutar8 dar k
n Av,a’' suruošti jų šokių koncertą

... . , , ,®.1J toje pačioje vietoje kovoKariuomenes lavybos laiko

mi

Madų Paroda Ir 
Cocktail Party

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas rengia madų parodą 
ir cocktail party balandžio 
7 d., Dariaus-Girėno salėje. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Bus labai įdomu pamaty
ti ką šįmet mergaitės bei 
moterys dėvės ir kokios ma-

nalas dr. Aleksandras J. Jo
vaišas (Javois) sugrįžo iš

■ “J kariuomenės medicinos praloję bus keliam, Lietuvos, n,.o ... . £
reikalai. Neveltui pakviesta [

dos. Pamatysite gražiausių
tarpiu jisai buvo Command- d„’ 1 „P° ™bų’ nas )Fa žinoma kad
ing Officer 271th Station JU k°r‘ ? drabuz‘M
Hospital, organizuojant ir . v , , . . . ' kraut“ve. T(Own

Veloz ir Yolanda soks se- 1 per 40 metų parduoda ru- 
šiolika šokių. Re. iš tų šo- bus ir prisideda prie lietu- 
kių yra ispanų kilmės ir viškų parengimų, 
šiomis dienomis Amerikoje Parodą rodys gražiausios 

ir panelės. Vyrai galės išrink-

lavinant vienetus užsieninei 
tarnybai.

,. . . - .. i Ir pirmame pasaulio kare m.
^aUn.ltS dr- Jovaišas trumpai tarna-| kyla mėgėjų tarpe, šoks

vo U. S. armijoj.
Lietuviai didžiuojasi savo 

! ktikon. Ofisą atidarė šiuo į tautiečio gydytojo pasižy-

naują valsą, pritaikintą prie ti gražią suknelę bei ap- 
Tschaikovvsky muzikos. siaustą savo žmonai. Kurie

Kartu programoje bus ir atsilankys į salę, bus duo- 
panelė Amelia Gilmore, ma- ' dama dykai po stiklą ska-t . . y tp i adresu: 2423 W. Marąuette nuėjimais Dėdės Šamo tar-

toKie asmenys Kaip J. u.., chicagoj. nyboj ir aukštos rangos pa-, loni baleto šokėja. Ji šia- naus cocktail išsigerti,
vyskupas P. Būčys, moky- 1 _* . . siekimu me sezone buvusi solistė Me- ! Na o ką sakyti apie do-tojas J. Savaitis, žurnalis- Kariuomenėn is karininkų sieaimu tropolitan Opera balete.
tas S. Pieža, kurie daug ga- rezervų korpuso dr. Jovai- Mūsų korespondentui ji-' 
lės pasakyti tuo reikalu. Ta- I šas buvo pašauktas 1941 m. sai pareiškė džiaugsmą, kad 
čiau nebus pamiršti nei vie- vasario 7 d. Ištarnavęs mi- karas baigėsi ir kad jis ga
riniai mūsų pačių reikalai. Htarinėj tarnyboj penkerius Įėjo sugrįžti prie savo šei- 
Tad neturėtų likti nei viena metus ir pasiekęs pulkinin- mos ir daugybės draugų Chi 
draugija, organizacija ar ko rangą, garbingai paleis- cagoje, kurių tarpe pradėjo 
kuopa kuri nebūtų atstovau- tas iš tarnybos. praktiką, kaip gydytojas i"
jama šioje konferencijoje, Kariuomenėj pulk. dr. Jo- chirurgas. Geriausio pasis'?* 
kuri pamirštų savo pareigą vaisas puikų rekordą pada- kimo!
katalikiškame ir tautiniame 1 kaipo gydytojas. Per vi- 
judėjime. ?Us penkerius metus jisai vii ■

Draugijų valdybos prašo- turėjo svarbius paskyrimus. vGleFSIlŲ V6|US 
mos prižiūrėti kad jų išrink- Stovykloj — Fort Clark, Te- Pastarojo karo veteranų

vanas, nes Wm. A. Lewis

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

L

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugeli* Lietum^ yra pūrai 
patenkinti tou mene ledevrau. 
kuriuat met padirbome jienu.

duos “door prizes” labai 
brangių ir gražių dovanų 
dykai. Bus dar vienas sur- 
pryzas, kuriuo panelės ga
lės didžiuotis gavusios, nes 
tą dalyką sunku gauti. Mo-, 
terys stovi po tris valandas, 
kad tik gautų vieną porą. O / 
čia galės gauti dovanai.

Klūbietės paruoš užkand-1 
žio prie cocktail. Taigi, visi1 
rezervuokite balandžio 7 d. I 
parodai. Chicago Moterų 
Klubas ką tik rengia, visuo- į 
met atsižymi. Rengimo ko- Į 
misijoj yra: Helen Statkus, į 
chairman; Felicija Gilmore,

Sophie Kelia, Ona Stankū
nas, Helen Woidat ir Jean 
Zayner. Helen Statkus

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

I N C O M E T A X 
SĄSKAITAS

Pildo Paliiu»uolos Karo Veteranas

PRANAS
SALEMONAVICIUS 
3251 S. Halsted St.

VIC. 1947 — arba — 1)OR. 185« 
Raštinė atdara nuo 9 ryto Iki 9 v.
Taipgi suteikia Dalinio Laiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimų, 
nuo $1.50 į savaitę ir aukščiau.

B. A. LAOHAWICZ 
RGSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. FUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

A. A.
KAZIMIERA 

ABROMAVICIENfc
(po tėvais Valinauskaitė)

Gyveno 6839 S. Campbell Avė.
Mirė Kovo 11 d., 1946 m.,

4:30 vai., p. p., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus. Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskričio. Kuršėnų parapi
jos, ir miestelio.

Anterikoje išgyveno 38 metus. 
Paliko •dideliame nuliūdime: 

vyrų Antanų; 3 dukteris Kons
tancijų ir žentų Kazimierų Dar
gi, Stanislavų ir žentų Juozapų 
Valavičių ir Oną; 2 anūkus Le
onų Dargis ir Robert Valavičių; 
seserį Barborą Norvaišienę ir 
šeimų; brolį Jonų Valinauskų;
2 švogerkas Teodorų Auškal- 
nfcenę ir Oną Rubef.evičienę ir 
jų. šeimas, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje
paliko seserį ir kitas gimines. 

Priklausė prie Ražančiavos
draugijos, Marųuette Park.

Kūnas pašarvotas Antano B.
Petkaus koplyčioje — 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks Penktad. — 
Kovo 15 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus 

atlydėta į Gimimo šv. Pan. Ma
rijos parapijos bažnyčių, kurio- 
jp įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus I 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Subudę: Vyras, Dukterys, Žen

tai. Anūkai, Sesuo, Brolts ir Vi
sos Kitos G minės.

I,aidot.. direkt. Antanas B.
Petkus. Tel. GROveihill 0142.

ti atstovai tikrai dalyvautų xas’ Camp McAllister, Ok- organizacija Illinois valsty- 
konferencijoje. Jei kurios lahoma, buvo chiruginio sky bėj paskelbė vajų. kuriuo 
draugijos nebūtų gavę kvie- į riaiis viršininkas. Pirmoji norima sukelti $100,000 fon- 
timo ar šiaip dėl kokios prie stovykla turėjo 500 lovų, dą veteranų gerovei. Vajaus 
žasties neišrinko atstovų, antroji — 2,200. Be to, sa- šūkis yra toks: “Preserve 
tai kviečiame } dalyvauti jų laiku jis buvo tų stovyk- American Ideals — Build 
valdybas. Be to, kviečiame ligoninių komandierius. with AMVETS”.
dalyvauti visą mūsų lietu
višką, katalikišką visuome
nę ne tik iš“ Chicagos, bet 
ir toliau už Chicagos ribų 
gyvenančius.

Konferencija įvyksta .-šį 
sekmadienį 1:30 vai. popiet.
Šv. Jurgio parap. bažnyčioj 
11 vai. iškilminga suma už 
Lietuvą. Visus kas tik gali 
prašome pasimelsti už kan
kinamą Lietuvą.

Konf. Rengimo Komisija 
Ir Federacijos Valdyba

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
821 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELET 8103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO

•K: -š

•O
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

ŠTILI. THE
GREATEST MOTHER J 

IN THE WORLD

Shc banishes loncliness in the 
hearts of men in far platės .. ,it i* 
your gift that enables 
her to be at their side 
in tbe long, lonely 
months of occupation. H

youi Red Cross mušt carryon GIVE

ANTANINA VITARTIENE 
po pirmo vyro Zalkauskienė

Gyveno 3363 S. Lowe Avė.
Mirė Kovo 12 d., 1946 m., 

10:30 vai., vakare, sulaukus 
52 metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Utenos apskričio, Anykščių 
parapijos. Amerikoje išgy
veno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdi
me: vyrą Joną, dukterį Es- 
telle ir žentą Charles Os- 
trowskj, du anūkus Virginia 
ir Raymond, brolį Joną Kū
gis ir daug kitu giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos 
Lithuanian Sodiety.

Kūnas pašarvotas P. J. 
Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, Kovo 16 d. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėta 
j šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies 
siela. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė,
Žentas, Anūkai, Krolis ir Vi
sos Kitos Giminės.

leidot., direkt., P. J. Ridi
kas. Telefonas YARds 1419.

tė);

J?

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.
A. A.

ANTANAS NORBUT
Gyveno 4500 S. Paulina St.
Mirė. Kovot 12 d., 1946 m.. 8 vai., ryte sulaukęs pusės ainž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Liudavėnų, parap.
Amerikoje išgyveno 4 5 pietus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmonų Barbonų (po tėvais Petkai-
3 dukteris Berta Marolda ir žentų Louis, Harriet ir Barbara;

4 sūnus Vladislovų. Kdvardų ir marčių Oną.. Antanų. Jr. ir Tarną 
ir marčių Myrtle; anūką Jonų Marolda; brolienę Juzefų Kamins
kienę; 2 pusbrolius. Saunorius; švogerį Vincentų Petkų jo žmoną 
Stelle ir jų šeimų; sesers dukterį1 Stelių Petkus ir jos vyrų Antana 
(Cicero III.); 2 brolio dukteris Kazimierų Jaugella jos vyra Walter 
ir Stella Milaševičius ir jos vyrų Bernard; brolio sūn,ų Antanų 
Norbut jo šeinių ir kitas gimines. Lietuvoje paliko brolį Kazimierų 
jo šeimų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje — 4605 South 
Herinitage Avte.

Laidotuvės įvyks šeštad. — Kovo 16 d., 1946 m. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; žmonų, Dukterys, Sūnui, žentas, Marčios. Anūkas ir 
Visos Kitos Giminės.

Laidot.. direkt. John l''. Eudeikis. Telefonas YARds 1741:

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST m?

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas — CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, 11.
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patamavinuM yra greitas, mandagus, Ir 
finansiškam gtovtoi prieinamas 1

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A T 1 DtA R £

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI: 

Chicagos 

L i e t o v i ų 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

.AMBULANCU 
Patarnaujam 

dienąirnakt| 

Mes Turime 

Koplyčias 

Visame 

Mieste.

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 6999

LACHAWICZ IR ŠONAI
Naują Koplyčią.

Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radlo Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YARds 0781

Si



Legionas reikalauja

Rauti komunizmą su visomis šaknimis
ATĖJO LAIKAS APVALYTI MOKYKLAS, ĮSTAIGAS 

NUO DIRBANČIŲ SVETIMAI VALSTYBEI.

DRĄSUS ŽODIS
Amerikos Legiono Cook 

County Taryba, atstovau
janti 345 postus, savo suva
žiavime Chicagoj, City Hali, 
paskelbė kovą komunizmui. 
Priimtoje rezoliucijoj reika
laujama, kad tuojau būtų 
imamasi žygių šalinti iš mo
kyklų, pradedant pradžios, 
baigiant universitetais, įvai
rių įstaigų.ne tik aiškius ko
munistus, bet ir komunistų 
simpatizatorius; jie dirba 
svetimai valstybei ir griauna 
demokratinius pagrindus, 
stumdami valstybę į revo
liuciją, anarchiją ir galą 
laisvei ir gerovei, kokią šian
die turime ir niekeno nevar
žomi naudojamės.
FAKTŲ ŠVIESOJE

Amerikos Legiono, ar tai 
bus nacionalinis, valstybių, 
ar apskričių, suvažiavimai 
visuomet pasirodo stovį A- 
merikos idealų sargyboje. Ir 
šis Cook County Tarybos 
suvažiavimas stipria rezoliu
cija šaukia visuomenę į ko
vą su komunizmu akyvaiz- 
doje ryškių faktų, kad kai 
kuriose mūs aukštose moky
klose didžiausiu uolumu yra 
plečiamas komunistinis są
jūdis studentų tarpe, kai kur 
net pačių mokytojų-profeso- 
rių toleruojamas ir remia

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEICIAM 
Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

Western Currency Exchange
6254 S. ĮVESTERN AVĖ. — (prie 63rd St.)

Bridgeport Currency Exchange
815 VV. 35th St. — (tik kelios durys nuo Halsted)

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24 10 METAMS 
$500.00 gydymo 

polisas
$4.00 METAMS

j. Shulmistras
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

T&kstančial Pilnai Patenkintų PlrkSJų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklausldte Jų!

Archer Avenue Furnilure Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

mas; kad daugelyje federa- 
lės ir valstybių, apskričių 
įstaigose atsakomingose vie
tose sėdi aiškūs komunistai 
arba jų simpatizatoriai ir 
vykdo Stalino programą; 
kad ačiū didelei propagan
dai, daugeliui ir šviesių ame
rikiečių jau apsisuko galvos: 
jie gyvu žodžiu, per spaudą, 
per radio idealizuoja komu
nistinį kruviną rėžimą ir no
rėtų matyti tokį rėžimą čia, 
Amerikoj.
KAIP SKAMBA
REZOLIUCIJA

Rezoliucija taip skamba:
“Whereas, communism is 

spreading throughout the' 
United States to the detri- 
ment of our constitutional 
form of government, and "

“Whereas, certain educa- 
tors and others, few būt 
growing in numbers, in rela- 
ted positions are teaching 
the doctrine of communism 
in the schools of the
United States, and

“Whereas, some eleeted
public officials are openly 
espousing the cause of com
munism, contrary to their

American Legion to obtain 
the narnės of all known Com- 
munists and Communist 
sympathizers and to expose

.. r t. 4.- publiely and remove themoath of office, to satisty the / * nu r ■and i fr°m all spheres of influence 
and public activities”.leaders of communism and 

their respective supporters, 
and

“Whereas, known Com-

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

CHICAGO 32, ILL.

LIETUVIAI ALPIŲ KALNUOSE

munists and Communist 
sympathizers have through 
devious methods succeeded 
in joining the American 
Legion to the detriment of 
the best interests of that 
organization.

“Be it resolved that 
action be taken to expose 
these educators, public of- 
ficials and Communist sym
pathizers, and

“Be it further

J. S. Rusch, vyriausias 
klerkas Board of Election 

resolved , Commissioners, praneša, kad 
that steps be taken to root primary balsavimams užsi- 
out from membership in the registravo apie 100,000 nau- 
American Legion those who jų balsuotojų. Tas skaičius, 
shall be proved to be Com- sakoma, daug yra mažesnis, 
munists or Communist sym- negu kad abi partijos tikėjo- 
pathizers, and that further si.
action be launched by the ----------------------

Amerikos Legionas, kurį 
sudaro įvairių tautų, partijų 
ir tikėjimų pirmojo pasauli
nio karo veteranai, yra vie
natinė tokios sudėties orga
nizacija griežčiausiai nusis
tačius prieš komunizmą ir 
kiekviena proga drąsiai tą 
nusistatymą pareiškia. Ko
munistai Amerikos Legioną 
skaito “aršiausia, fašistų or-

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

—_—*-------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDOS
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

KATHAN
RANTER“I.lctuvtAkMSydukM*’

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Girtuoklių ligoninei kelia bylą

Kas Girdėt^ 
Chlcagoje*

100,000 naujų balsų

Virš 2 tnilionai 
■’rkams

Chicago Parkų Board au
torizavo išleisti virš du mi- 
lionus dolerių įvairiems pa
gerinimas miesto parkuose 
ir “parkutėse” (aikštėse).

Bus įrengta naujų sporto 
aikščių, naujų sporto salių 
(gymnasium). naujų įrankių 
sportavimui ir eilė kitokių 
įvairių pagerinimų.

ganizacija” ir “
merikosv 5 V
SU .

pikčiausiu A- 
demokratijos prie-

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome j namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

William A. Mysels, gyv. 
6215 Wayne Avė., patraukė 
į teismą Samaritan Treat- 
ment, Ine., ligoninę, kurion 
eina “gydytis” visi girtuo
kliai, tai yra, kad pasveiktų 
iš ligos — palinkimo nesu- 
sivaldomai gerti svaigalus.

William nori gauti $100,-

Barberiai irgi negali pasilikti
Visur keliama atlyginimas 

darbininkams, kyla kainos 
ant įvkirių reikalingų gyve
nimui reikmenų. Neužilgo 
pamatysime ir barbernėse 
naujas iškabas.

Journeymen Barbers Uni
ja, kuriai priklauso apie 
4,500 barberių, ir Masters

Policijoj 523 poru 
nylons

Policijos Department’e 
randasi 523 motreiškų ny
lons kojinių, kurių tačiau ne 
tik moterys, bet net arti jų 
stovį policininkai negali 
pirkti, šios kojinės buvo už
tiktos vienam taverne, kurį 
policija krėtė ieškodama 
vogtos degtinės.

Iki šiol nieks tų kojinių 
i neatsišaukė. Policija bijo 
jas parduoti. Girdi, pardavus 
gali savininkas atsišaukti ir 
policijai bylą iškelti.

Ged? daro
Spauda iškėlė gėdą mies

tui. Rašoma, kad dėl stokos 
filmų per pastarąjį mėnesį 
virš 2,000 suimtų piktadarių 
nebuvo nufotografuoti ir to
kiu būdu labai apsunkino jų 

! indentif ikavimą. Stambiose 
i fotografinių reikmenų įmo
nėse, sakoma, policija negau
nanti kredito, nes miestas 
joms įsisko’inęs iki $7,500.

Grand mamos kruta
Tarp visokių kitokių drau

gijų, Chicagoj gyvuoja ne
mažai ir Grandmothers Klu
bų. Po karo, panaikinus dau
gelį suvaržymų, ir grand 
mamos pradėjo ne tik mitin
guoti, bet galvoja net su
šaukti nacionalinį suvažia
vimą.

"I Am an American
Day"

VVashington, D. C. — Pre
zidentas Truman paskelbė 
gegužės 19 dieną “I am an 
American Day”.

INCOME 1&X 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

W. Pytlowany
1601 Milwaukee Avė
Falrfleld Sav. Ir Ix>an Ass’n 

name

000 atlyginimo už tariamus 
tritmentus, dėl kurių jis 
dabar, išėjęs iš tos ligoninės, 
jaučias visiškai “upset”, lyg 
ragožium apsivertęs; nega
na da to, dėl to “upset” jis 
vieną naktį iššoko pro langą 
nuo antro aukšto, nusilaužė 
koją ir kitose vietose susi
žeidė.

Barbers Assn., kuriai pri
klauso apie 3,000 barbernių, 
kalba apie pakėlimą mokes
čio už barzdos nuskutimą 
ir plaukų nukirpimą. Sako
ma, kad plaukų kirpimas ga
li pakilti iki $1.50, o pridė
jus da barzdą — barberiui 
reiks mokėti $2.25.

Velykiniai pasvei- 
‘''limai

Kas turi kariuomenėj, už
sienyje saviškius, dabar rei
kia siųsti jiems velykinius 
pasveikinimus ir dovanas, 
kad tikrai gautų prieš Vely
kas Karo Department’as ti
kisi, kad ir šįmet bus paštas 
užverstas siuntiniais karei
viams.

Išdygs naujas
miestelis

Netoli Elgin, III., išdygs 
naujas miestelis. Viena Chi
cago firma sutiko finansuo
ti pastatymą 600 namų ku
rie užims 130 akrų žemės. 
Namai bus nuo $8,000 iki 
$9,000, žiūrint arkitekto 
planų. Visi namai bus par
davimui ir pirmenybė duoda
ma karo veteranams. Sako
ma, kad iki pabaigos šių me
tų, jau bus pastatyta 200 
naujų namų.

w«”"'.
{vairios w Įdomios
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Gyventojai jau 
keliami
Iš Bikini Atoll (salų), kur 

bus išbandoma atomo bom
ba, Amerikos vyriausybė jau 
pradėjo gyventojus iškelti į 
Rongerik Atoll, už 109 my
lių nuo Bikini, Marshall sa
lų grupėje, kuri prieš karą 
nebuvo apgyventa.

Daugiau cukraus 
pramonėms

Washington, D. C. — OPA 
praneša, kad cukraus racio- 
navimas pakeliamas įmo
nėms. Balandžio - birželio 
mėn. įmonės gaus 10 nuoš. 
daugiau, negu iki šiol gau
davo.

Žyd? auka Sv. Tėvui
London. — Reuterio žinių 

agentūra praneša, kad Pa
saulio Žydų Kongresas 
(World Jewish Congress) 
paaukojo šv. Tėvui $20,000, 
ženklui dėkingumo katali
kams už įvairią žydams pa- 
gelbą.

Asparagams pavojus
Del nevykstančių pasitari

mų tarpe unijos ir aspara
gus kenavimo įmonių savi
ninkų, San Francisco, Calif., 
gali sugesti 50,000 paruoštų 
kenavimui asparagus.

Ketvirtad.. kovo 14 d., 1946

X Svarbiausias šių dienų 
įvykis bus Federacijos šau
kiamoji katalikiškų draugi
jų ir visų katalikų veikėjų 
konferencija kovo 17 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Kon
ferencijoj išgirsime tokių ži
nių apie pabėgusius į kitus 
kraštus lietuvius, kokių nei 
žodžiu niekur negirdėjome, 
nei spaudoje neskaitėme

X Šv. Kazimiero Akade
mijos st u d e n t ė s ruošias 
skaitlingai dalyvauti Fede
racijos Chicago Apskrities 
šaukiamoj katalikiškųjų dr- 
gijų konferencijoj, kovo 17 
d., Šv. Jurgio parapijos sa
lėj. Jos domisi žiniomis iš 
Lietuvos ir tremtinių gyve
nimu, kurias gyvu žodžiu 
patieks atvykęs iš Švedijos 
mokyt. J. Savaitis, atvykęs 
iš Romos J. E. vysk. P. Bū- 
čvs, MIC., žurn. S. Pieža ir 
kiti.

X Šv. Jurgio bažn’-^'-įe 
kovo 17 dieną, 7:30 vai. va
kare prasidės misijos, ku
rias ves kun. Paulinas, pran 

jeiškonas. Pamokslai bus sa
komi angliškai. Gi kovo 24 
d. misijos bus lietuviškos ir 
pamokslus sakys jaunas iš
kalbingas misijonierius kun. 
A. Mažukna, MIC.

X Kun. J. Tamulis, pabė
gęs iš Lietuvos nuo komu
nistų teroro, atsidūręs net 
Australijon, kur gyveno il
gesnį laiką ir gerokai aus- 
traliečius supažindino su 
Lietuvos gyvenimu ir sieki
mais, atvyksta į Ameriką. 
Savo vietoj korespondentą 

j “Draugui” paliko kitą lie
tuvį patriotą.

X Paskaitos apie sveika
tą: grožio išlaikymą, nervų, 
širdies stiprinimą, nuovar
gio, nutukimo prašalinimą 
ir mirties atitolinimą bus 
balandžio 7 d., Darius-Girė- 

1 nas salėj. Prelegentais pa
kviesti medicinos specialis
tai. Kai kurios paskaitos 
bus pavaizduotos judamais 
paveikslais. Paskaitas ren- 

i gia LRKSA 160-ji kuopa, 
Brighton Park.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos Sodalicijos Apaštalys- 

! tės Komisija paaukojo virš 
500 sąsiuvinių ir tiek pat 
piešelių lietuvių tremtinių 
vaikams ir pasiuntė į BALF 
sandėlį, Brooklyn, kad kuo 
greičiausiai pasiųstų. Koks 
gražus pavyzdys kitoms jau 
nimo draugijoms.

X Lietuvos Vyčių Chica
go apskrities (juniorų ir se- 
niorų) komisija penktadie
nį, kovo 15, 8 vai. vakare, 
Darius-Girėnas posto klube 
daro posėdį, kuriame bus 
baigtas rišti nuosavo klubo 
ir salės klausimas.

X Drabužiai ir kitokios 
aukos pabėgusiems nuo ka
ro lietuviams Europoj, Bri
ghton Park kolonijoj yra 
priimami adresu 4401 S. Mo- 
zart St. Kurie neturi kas 
aukas atneštų, gali pašaukti 
telefonu Laf. 2973.

X Visų veikėjų prašoma 
grąžinti brošiūrėles “Lietu
va nacių ir bolševikų vergi
joj” ir kitas arba, jei kas 
išpardavė, pinigus tam, iš ko 
yra brošiūrėles ėmę. Galima
laineri ninicnia orrnHnti


